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«روكس» يتصدر قائمة
«بافتا» بـ  7ترشيحات ص ١٣

وزير المالية :ارتفاع أسعار النفط
ال يغطي التزامات الميزانية

«كلنا ثقة ًبتعاون مجلس األمة لتجاوز العقبة ودعم اإلصالحات القادمة»
• « 90دوالرا سعر التعادل بموازنة  2022- 2021وسنوفر السيولة لطمأنة المواطنين»
أك ــد وزيـ ــر الـمــالـيــة خـلـيـفــة ح ـم ــادة أن ارت ـفــاع
أسعار النفط في األسبوعين الماضيين ال يغطي
التزامات الــدولــة حتى وإن استمر على مستواه
الحالي طوال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في
أول أبريل القادم.
وق ــال ح ـمــادة ،فــي ب ـيــان ،إن االرت ـف ــاع النسبي
والمرحلي لــإيــرادات النفطية ال يؤجل أو يقلل
العزم للدفع نحو مشاريع القوانين التي تهدف
إلــى توفير السيولة في خزينة الدولة (صندوق

االحتياطي ال ـعــام)؛ لـلــوفــاء بــااللـتــزامــات المالية
الفورية على الدولة المتمثلة بالرواتب والدعوم
التي تشكل أكثر من  %71من إجمالي المصروفات
في موازنة  2021ـ ـ .2022
ولفت إلى أن سعر التعادل في موازنة  2021ـ ـ
ً
ً
 2022هو  90دوالرا ،موضحا أن ذلك يعني ضرورة
أن يعكس إجمالي اإلي ــرادات النفطية في نهاية
ً
السنة المالية معدل  90دوالرا لكل برميل نفط خام
ً
لكل يوم في تلك السنة حتى يصبح العجز صفرا.

وشــدد على أن من «حــق أهــل الكويت الشعور
بــالـطـمــأنـيـنــة ح ــول ال ـت ــزام ــات ال ــدول ــة تـجــاهـهــم،
وواجب علينا توفير تلك الطمأنينة لهم ،وتمكين
الجميع من القدرة على التخطيط المالي من خالل
توفير السيولة الكافية في خزينة الدولة وبشكل
ً
ً
ً
مستدام ،وليس يوما بيوم أو شهرا بشهر» ،مجددا
التأكيد على ضرورة معالجة شح الموارد المالية
ونفاد السيولة في أقرب وقت ممكن ،مع ضرورة أن
يصاحب ذلك إصالحات اقتصادية ومالية جذرية

تساهم في تقليل المصروفات وزيــادة اإليــرادات
غير النفطية.
وأضـ ـ ـ ــاف« :ك ـل ـن ــا ث ـق ــة ب ـت ـع ــاون م ـج ـلــس األم ــة
ً
لتجاوز العقبة ودعم اإلصالحات القادمة» ،مؤكدا
ً
أنه «لن ندخر جهدا في تدعيم هذا التعاون ومد
جسوره ،من خالل بناء شراكة حقيقية وفعالة بين
السلطتين ،وتضافر الجهود وتكاملها للوصول
إلى الغاية المنشودة».

«مكاتب السياحة» :الحكومة ِّ
تضيع على االقتصاد
الفرص المتاحة خالل «كورونا»
٠٤

الشايع :تطوير المباركية نقلة نوعية
لمتنفس سياحي وتراثي
04
انفراجة للعمالة
المنزلية قبل رمضان

«التشريعية» :إسقاط «المسيء» دستوري

الدخنان لـ ةديرجلا :.أولى دفعات
«الهندية»  13الجاري
● جورج عاطف

• اللجنة وافقت على إلغاء القانون باإلجماع لعدم مراعاته قواعد «رد االعتبار» و«الجزاء»
•  3تقارير بتعديل قانون االنتخابات في عهدة «الداخلية والدفاع» البرلمانية
●

العمالة المنزلية
في ظل النقص الحاد في أعداد
ّ
الــذي يعانيه الـســوق منذ نحو عــام ،زف رئيس
اتـحــاد مكاتب اسـتـقــدام العمالة المنزلية خالد
الدخنان البشرى للمواطنين والمقيمين بانفراجة
قريبة سيشهده السوق قبل حلول شهر رمضان
المبارك.
وكشف الدخنان لـ «الـجــريــدة» ،أن  13الجاري
سيشهد وصــول أولــى دفعات العمالة المنزلية
الهندية إلى البالد عقب توقف دام أكثر من عام،
ً
خصوصا أنه تم إرسال طلبات استقدامها منذ
ً
فترة وإصــدار تأشيراتها ،مضيفا «أما 02

محيي عامر

لعدم مراعاته قواعد رد االعتبار
ومـخــالـفـتــه لـقــانــون ال ـج ــزاء ،وافـقــت
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ال ـب ــرل ـم ــان ـي ــة ع ـل ــى إل ـ ـغـ ــاء ال ـق ــان ــون
ً
المعروف إعالميا بـ «المسيء» ،الذي
ك ــان مـحــل ج ــدل واس ــع ف ــي ال ـشــارع
ال ـكــوي ـتــي م ـنــذ إق ـ ـ ــراره ف ــي مجلس
 ،2013وأحالت تقريرها بشأنه إلى
لجنة شؤون الداخلية والدفاع.

وقالت «التشريعية» في تقريرها،
الذي حصلت «الجريدة» على نسخة
م ـن ــه ،إن االقـ ـت ــراح ب ـق ــان ــون تضمن
إلـغــاء الفقرة الثانية مــن الـمــادة ()2
مــن الـقــانــون  35لسنة  1962بشأن
انتخابات مجلس األمة ،التي تنص
عـلــى« :كـمــا يـحــرم مــن االنـتـخــاب كل
َم ــن أدي ــن بحكم نـهــائــي فــي جريمة
المساس بـالذات اإللهية ،واألنبياء،
والذات األميرية».
وأض ــاف ــت الـلـجـنــة أن «االق ـت ــراح

ي ـهــدف ،حسبما ج ــاء فــي مــذكــرتــه
اإليـ ـض ــاحـ ـي ــة ،إل ـ ــى ح ـ ــذف ال ـف ـق ــرة
الـثــانـيــة مــن ال ـمــادة ( )2مــن قــانــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ال ـت ــي ق ـ ــررت ال ـحــرمــان
األبدي من حق االنتخاب والترشح
ُ
للمدان في جرائم المساس بالذات
اإللهية ،واألنبياء ،والذات األميرية،
دون م ــراع ــاة لـقــواعــد رد االعـتـبــار
ال ـم ـن ـظ ـم ــة فـ ــي ال ـ ـقـ ــواعـ ــد الـ ـع ــام ــة،
والقانون  17لسنة  1960بإصدار
ق ــان ــون اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـم ـحــاك ـمــات

الـجــزائـيــة فــي ال ـمــواد مــن  244إلى
.»250
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـهـ ــا بـ ـع ــد ال ـب ـح ــث
وال ـ ــدراس ـ ــة رأت أن ف ـك ــرة االقـ ـت ــراح
بقانون ال تثير شبهة مخالفة أحكام
الدستور ،ألن الهدف األساسي منه
هــو إل ـغــاء ال ـقــانــون  27لسنة 2016
برمته» ،مشيرة إلى أنه بعد المناقشة
وت ـب ــادل اآلراء تـمــت الـمــوافـقــة على
االقتراح بقانون بإجماع الحاضرين
من أعضاء اللجنة.
02

محليات

07
عبدالفتاح العلي
لـ ةديرجلا 329 :.ألف
زيارة نفذتها فرق التفتيش

محليات

٠٣
«اإلعاقة» :تجديد 600
شهادة  5سنوات و«مدى
الحياة» األسبوع الماضي

ثقافات

١٤

األنصاري :لجنة متخصصة
لتطوير «العربي» وفق
معايير نشر وطباعة عصرية

دوليات
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تقرير اقتصادي
وزير الصحة يخاطب «الخدمة المدنية»
هل لقاحات «كورونا» آمنة؟ ...االقتصاد يجيب لزيادة رصيد اإلجازات إلى  6سنوات
٠٩

• معايير مشددة تحكم العالقة بين شركات األدوية وهيئات «الصحة» الناظمة
• اإلنفاق التاريخي على األبحاث وتطور تكنولوجيا  MRNAوراء سرعة إنتاج التطعيمات
• إفصاحات الشركات عن مراحل إنتاج اللقاح في البورصات العالمية شهادة غير طبية بمأمونيته
• سرعة اكتشاف لقاح «كوفيد  »19مقارنة بـ «اإليدز» الختالف االنتشار وإمكانية الوقاية وتباين الضرر

تطبيق «السوار ًاإللكتروني»
على  330محكوما آخر مارس
●

حسين العبدالله

أك ـ ــدت مـ ـص ــادر ف ــي الـنـيــابــة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ،أن آل ـ ـي ـ ــة «الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوار
اإلل ـك ـت ــرون ــي» س ـت ـكــون جــاهــزة
للتطبيق نهاية مارس الجاري؛
بـ ـ ـع ـ ــد االنـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاء مـ ـ ـ ــن ج ـم ـي ــع
اإلجراءات الفنية التابعة لوزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ،وال ـش ــرك ــة ال ـم ــوردة
لـلـســوار ،ال ــذي سيعلق بــأرجــل
المحكوم عليهم؛ لتنفيذ المدة
المتبقية مــن عـقــو بــة حبسهم،
ال ـت ــي ت ـق ــل ع ــن ثـ ــاث س ـن ــوات؛

وسيستفيدون من فكرة البقاء
ف ــي مـنــازلـهــم أو األم ــاك ــن الـتــي
يختارونها.
وقالت المصادر ،لـ»الجريدة»،
إن ا لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــوار ي ـ ـض ـ ـمـ ــن ت ـت ـب ــع
الـمـحـكــوم ،مبينة أن ــه فــي حــال
اجتياز المحكوم مسافة مترين
أكثر من المقرر له يظهر تنبيه
ل ــدى غــرفــة عـمـلـيــات الــداخـلـيــة،
وعليه تنتقل عناصرها لضبطه
في حالة المخالفة.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن ع ـ ــدد ال ــذي ــن
سـيـطـبــق عـلـيـهــم تـلــك 02

ً
إقرار مكافآت «الصفوف األمامية» ...والصرف قريبا
●

عادل سامي

خاطب وزير الصحة د .باسل الصباح مجلس الخدمة المدنية،
للموافقة على أن يحتفظ موظفو «الصحة» برصيد إجازاتهم الدورية،
ً
التي لم ينتفعوا بها 6 ،سنوات بدال من .5
وأعلنت «الصحة» ،في بيان ،أن الوزير خاطب مجلس 02

ً ً
الفروف يلتمس من الرياض اختراقا عربيا ألزمة سورية

السيسي :دول مأزومة
ّ
تقوض االستقرار ...وأمن
الخليج استراتيجية ثابتة

دوليات

17

بن فرحان :إجراءات رادعة لحماية منشآت النفط وطهران تواصل تسليح الحوثيين
ب ـع ــد أن أس ـ ـفـ ــرت م ـ ـشـ ــاوراتـ ــه فـ ــي أولـ ــى
م ـح ـط ــات ج ــول ـت ــه ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـ ــن إطـ ــاق
اإلمـ ـ ـ ــارات «م ـ ـبـ ــادرة الـ ـن ــداء األخـ ـي ــر إلن ـقــاذ
ســوريــة» ،التمس وزيــر الخارجية الروسي
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،أم ــس ،إمـكــانـيــة تحقيق
اخ ـت ــراق عــربــي يـسـمــح ب ــإع ــادة دم ـشــق إلــى
محيطها من بوابة السعودية.
وأكـ ــد الفـ ـ ــروف ،خ ــال مــؤت ـمــر م ـش ـتــرك مع
نظيره السعودي ،األمير فيصل بن فرحان ،أنه
ً
ً
أجرى مباحثات أولت اهتماما كبيرا بـ«الملف
ً
الـســوري» ،موضحا أنها ركــزت على 02

لبنان :الجيش يزيل
الحواجز ...ورجال الدين
يرفعون الصوت
ً
مستقبال الفروف بالرياض أمس (واس)
ولي عهد السعودية

نتنياهو يقوم بأول زيارة رسمية لإلمارات اليوم ليبيا :حكومة الدبيبة ًتعبر ًالبرلمان
ً
بال «دفاع» وتنال دعما دوليا
شرم الشيخ تستقبل أكبر وفد إسرائيلي منذ  20عاما
كشفت اإلذاعـ ــة الـعــامــة اإلســرائـيـلـيــة،
وص ـح ـي ـف ــة «هـ ـ ــآرتـ ـ ــس» ،وغ ـي ــره ـم ــا مــن
وسائل اإلعالم ،أمس ،أن رئيس الوزراء،
بنيامين نتنياهو ،سيقوم اليوم بزيارة
رسمية لإلمارات ،هي األولى بعد توقيع
اتفاقية «إبراهيم» ،لتطبيع العالقات بين
البلدين ،العام الماضي.

وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــاري ــر اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة،
سيلتقي نتنياهو ،و لــي عهد أبوظبي
الـ ـشـ ـي ــخ م ـح ـم ــد ب ـ ــن زايـ ـ ـ ـ ــد ،ف ـ ــي م ـط ــار
العاصمة اإلمــاراتـيــة ،قبل أن يعود إلى
ال ـقــدس إلج ــراء م ـحــادثــات ح ــول اللقاح
الـمـضــاد ل ــ»كــورونــا» مــع رئـيــس ال ــوزراء
المجري فيكتور أوربان.
02

فــي خ ـطــوة رئـيـسـيــة نـحــو طــي صفحة
عقد من الفوضى غرقت فيه الدولة الغنية
بالنفط ،منح البرلمان الليبي أمس الثقة
لحكومة وحدة وطنية بقيادة عبدالحميد
ً
الــدبـيـبــة بأغلبية أص ــوات  121نــائـبــا من
بين  132حضروا الجلسة في مدينة سرت
الساحلية الواقعة في منتصف الطريق بين

السلطتين المتناحرتين ،الوفاق في الغرب
والموازية بالشرق.
وأمام حكومة الدبيبة ،التي تضم نائبين
ً
له و 32وزيرا مع إسناد حقيبتي الخارجية
والعدل المرأتين في سابقة تاريخية ،اآلن
مـهـمــة الـتـصــدي لـمـصــاعــب ع ــدة مــن أزمــة
اقتصادية خانقة إلى ارتفاع حاد 02

رياضة

18

السالمية يعبر الساحل
بثالثية مستحقة

ةديرجلا

•
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الثانية

local@aljarida●com

نائب األمير يستقبل الغانم والخالد

الجابر بحث العالقات والمستجدات مع  3سفراء

اسـتـقـبــل سـمــو نــائــب األمـيــر
وول ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد ال ـش ـي ــخ مـشـعــل
األحـ ـم ــد ،بـقـصــر ب ـي ــان ،صـبــاح
أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس األم ـ ــة
مرزوق الغانم.
كما استقبل سـمــوه ،رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
صباح الخالد.

استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ال ـج ــاب ــر ،بـمـكـتـبــه ص ـب ــاح أم ــس،
سفير جـمـهــوريــة الـيـمــن د .علي
بن سفاع ،وسفير مملكة البحرين
صالح المالكي ،وسفير جمهورية
بنغالدش الشعبية إم دي عشيق
الزمان.
وتـ ـ ـط ـ ــرق ـ ــت ال ـ ـ ـل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات إلـ ــى
مناقشة أهم األمور والمواضيع
ذات االهتمام المشترك ،وسبل
تعزيز أواصر التعاون والعمل
ـدول
المشترك بين الكويت والـ ً
الـشـقـيـقــة وال ـص ــدي ـق ــة ،إض ــاف ــة
إلـ ـ ـ ــى ب ـ ـحـ ــث آخـ ـ ـ ــر الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات
والمستجدات على الساحتين
اإلقليمية والدولية.

ً
نائب األمير مستقبال رئيس الوزراء أمس

المطيري للعاملين بـ «كونا» :التزموا بالمعايير المهنية والمصداقية

العلي :الترقية حافز لبذل
المزيد من الجهد

ً ً
اعتمد ترقية  253محققا مدنيا و 66من الضباط
● محمد الشرهان

اعتمد وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي كشوف الترقيات
ً
ل ـ ـ  253مـحـقـقــا م ــن الـمــدنـيـيــن
في اإلدارة العامة للتحقيقات،
ً
حـيــث تـمــت تــرقـيــة  43محققا
"درجـ ــة أ" إل ــى رئ ـيــس تحقيق
"ب" ،و 67مــن محقق "ب" إ لــى
م ـح ـقــق "أ" ،و 143م ــن در ج ــة
محقق "ج" إلى "ب".
كما وقع العلي قرارات ترقية
الـضـبــاط المحققين مــن اإلدارة
العامة للتحقيقات ،حيث تمت
ترقية  12محقق "أ" إلــى درجــة
ر ئـ ـي ــس ت ـح ـق ـيــق "ب" ،و 23مــن
درجة محقق "ب" إلى محقق "أ"،
و 31مــن درج ــة مـحـقــق "ج" إلــى
محقق "ب".

ثامر العلي

وق ـ ــد هـ ـن ــأ وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
ً
المترقين ،متمنيا لهم التوفيق
ً
والتقدم ،وأن تكون الترقية حافزا
لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

زار الوكالة ودعا إلى تطوير العمل واالعتماد على الكفاءات الشبابية
وج ــه وزي ــر اإلعـ ــام والـثـقــافــة وزيــر
الــدولــة ل ـشــؤون الـشـبــاب عبدالرحمن
المطيري العاملين فــي وكــالــة االنباء
"كــونــا" إلــى تطوير العمل مع التركيز
عـلــى أهـمـيــة االع ـت ـمــاد عـلــى الـكـفــاءات
الشبابية نظرا إلى أهمية دور "كونا"
باعتبارها الــوكــالــة الرسمية للدولة،
وم ـ ـصـ ــدرا لـمـخـتـلــف وس ــائ ــل اإلعـ ــام
وقائدة للرأي العام المستنير.
جــاء ذلــك خــال قيام الــوزيــر بزيارة
تفقدية للوكالة ،أ م ــس ،للوقوف على
سير العمل واال ط ــاع على الخدمات
األخبارية واإلعالمية التي تقدمها على
مدار الساعة.
وشدد على ضرورة اتباع المعايير
المهنية فــي العمل وخصوصا الدقة
والشفافية والمصداقية والسرعة في
تقديم المعلومة واالرت ـقــاء بالخطاب
اإلعالمي رغم كل التحديات التي تواجه

«األوقاف» :وقف الندب والنقل
في «شؤون القرآن» عدا  7حاالت
●

محمد راشد

أصدر وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ،عيسى
ً
الكندري ،قرارا يقضي بوقف الندب والنقل الداخلي
فيما بين وإلــى إدارات قطاع شــؤون القرآن الكريم
والدراسات اإلسالمية والمراكز التابعة لها.
وجــاء في الـقــرار ،الــذي حصلت "الجريدة" على
نسخة مـنــه" ،يستثنى مــن ه ــذا الــوقــف 7 ،حــاالت
هي :الندب والنقل خالل شهري يناير ويونيو فقط
مــن كــل عــام ،والنقل المرتبط بتغيير المسميات
الوظيفية ،باإلضافة إلــى الندب والنقل المرتبط
ب ــوج ــوب ث ـب ــوت ال ـصــاح ـيــة ف ــي وظ ـي ـفــة مـعـيـنــة،
والـ ـن ــدب وال ـن ـقــل لـشــاغـلــي ال ــوظ ــائ ــف اإلش ــراف ـي ــة،
والندب لوظائف التوجيه الفني ،فضال عن الحاالت
التي تصدر توصية معتمدة بنقلها بعد تحقيق،
وساكني مدينة صباح األحمد دون سواهم ،ويثبت

ذلك بعنوان السكن المدون في البطاقة المدنية".
وأضــاف "مع عدم اإلخــال بما ورد بوقف النقل
والندب في هذا القرار ،يحظر نقل المعينين الجدد
وغيرهم من الموظفين وذلك بين وإلى إدارات قطاع
شؤون القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية والمراكز
التابعة لها ،إال بعد مضي سنة ميالدية من تاريخ
التعيين أو آخر نقل حسب األحوال".
وشــدد القرار على أنه "يراعى في حالة السماح
ً
بالنقل وال ـنــدب وفـقــا ألحـكــام هــذا ال ـقــرار ،القواعد
والنظم المقررة في النقل والندب بما فيها قواعد
ً
االختصاص وفقا ألحكام القانون رقــم  116لسنة
 92بشأن التنظيم اإلداري وتحديد االختصاصات
والتفويض فيها".
وطالب القرار وكيل وزارة األوقاف بتنفيذ ما جاء
في هذا القرار ،والعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره،
وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

الوكالة وسط جائحة "كورونا" وغير
ذل ــك م ــن ت ـحــديــات تـتـعـلــق بالتغطية
اإلخبارية محليا وإقليميا ودوليا.
وأك ــد ض ــرورة مواكبة الــوكــالــة آخر
الـمـفــاهـيــم والـتـحــديــات اإلعــام ـيــة في
العالم السيما مفهوم اإلعــام الجديد
ووسائل التواصل االجتماعي باعتباره
إع ــام المستقبل فــي مـ ــوازاة التركيز
على المحافظة على الرسالة اإلعالمية
الـ ـس ــامـ ـي ــة لـ ـلـ ـب ــاد بـ ـك ــل م ـضــام ـي ـن ـهــا
ومعانيها بما يــوائــم ص ــورة الكويت
بــاع ـتـبــارهــا م ـن ــارة لـلـثـقــافــة واإلعـ ــام
والفن واإلبداع.
وج ــال الــوزيــر المطيري فــي بعض
إدارات وأ ق ـ ـ ـسـ ـ ــام ا لـ ــو كـ ــا لـ ــة ال س ـي ـم ــا
الخدمات اإلخبارية واإلعالمية التي
اس ـت ـح ــدث ــت أخ ـ ـيـ ــرا واسـ ـتـ ـم ــع ل ـشــرح
عــن طبيعة عمل كــل إدارة والــوســائــل
التكنولوجية الحديثة المتبعة واطلع

ً
المطيري متفقدا «كونا» أمس
على رحـلــة الخبر وال ـمــواد اإلخبارية
واإلعـ ــام ـ ـيـ ــة وك ـي ـف ـي ــة إعـ ـ ـ ــداد الـ ـم ــواد
بمختلف أ نــوا ع ـهــا و ط ــرق صياغتها
وتحريرها بالشكل األمثل.

بالتعاون مع مركز تدريب الملكية الفكرية الخليجي
نظمت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
واالب ـت ـكــار بــالـتـعــاون مــع مــركــز تــدريــب الملكية
الفكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ورشة تدريبية بعنوان "فكر والعب مع األنشطة
اإلبــداع ـيــة" ،وذل ــك عبر منصة "زووم" بمشاركة
طلبة من مختلف الجنسيات والمراحل االبتدائية
والمتوسطة.
وتضمنت الورشة  6أنشطة مختلفة قدمتها
المدربة الدكتورة عائشة الهولي ،بدأت بنشاط
تحت عـنــوان "ضــع خطوطا لتحصل على شكل
ل ــه م ـع ـنــى" ،ح ـيــث ش ـهــد ت ـفــاعــا ك ـب ـيــرا م ــن قبل
المشاركين.
ورك ـ ــزت األن ـش ـطــة عـلــى تـشـجـيــع الـمـشــاركـيــن
على التنفكير اإلبــداعــي بطريقة سهلة ومسلية
وممتعة بنفس الوقت ،كما تحاكي العمر القليل
والقدرات للطلبة.

ووجهت النيابة إلى رئيس المبرة تهمة التوصل بطريق
التدليس إلى االستيالء على المبالغ المذكورة من المتبرعين،
وذلك باستخدام طرق احتيالية.
في مجال آخر ،حجزت الدائرة اإلدارية فيالمحكمة الكلية
دعوى المطالبة بإلغاء قرار حظر التجول الجزئي في البالد،
للحكم األربعاء المقبل  17الجاري ،وذلك بعدانضمام جمعية
المحامين واتحاد الصالونات واتحاد المشاريع الصغيرة
والمتوسطة للمحامي عادل عبدالهادي في طلباته.
وطالبت الدعوى بإلغاء قرار مجلس الوزراء بفرض حظر

انفراجة للعمالة المنزلية...

وأكدت المدربة الهولي أن تلك األنشطة تساهم
في تنمية الـقــدرات اإلبداعية بأساليب مختلفة
حيث يتمكن الطالب من صنع أشياء عبر التفكير
المنطقي ،األمر الذي سيؤدي مستقبال إلى توفير
طالب جديد قــادر على حل المشكالت الحياتية
الـمـخـتـلـفــة ،وقـ ــادر عـلــى خـلــق وات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
البناءة الضرورية.
ولفتت إلى أن األنشطة هدفت أيضا إلى تنمية
ً
اإلبداع بحيث يكون الطالب حساسا للمشكالت
وأوج ـ ــه الـنـقــص وف ـج ــوات الـمـعــرفــة والـعـنــاصــر
المفقودة ،بمعنى القدرة على التفكير للتوصل
إلى إنتاج متنوع وجديد يمكن تنفيذه ،سواء في
مجال العلوم أو الرسم وغيرهما.
وط ــرح ــت ال ـه ــول ــي أس ـئ ـل ــة ع ـل ــى ال ـم ـشــارك ـيــن
وتبادلت معهم األفكار والحلول.

«التشريعية» :إسقاط «المسيء»...
ويـعــد هــذا التقرير هــو الـثــالــث ال ــذي أحــالـتــه «التشريعية» إلى
نظيرتها «الداخلية والدفاع» بشأن تعديالت قانون انتخابات مجلس
األمــة ،إذ تعلق التقريران السابقان بــالــدوائــر االنتخابية ،ونظام
الصوت الواحد ،وبذلك تكون الكرة في ملعب «الداخلية والدفاع»
إلنجاز تقريرها بشأن تلك االقتراحات قبل الجلسة القادمة للمجلس،
والتي يتوقع أن تكون في  23الجاري.

وزير الصحة يخاطب...

التجول الجزئي ،مبينة أن القرار فــرق بين المواطنين في
التطبيق ،فضال عن عدم وجود جدوى من إقراره في مجابهة
وباء كورونا ألسباب عدة.
وأكد المدعون أنه ال توجد دراسة تدل على أن الفيروس
يتفشى خالل الفترة التي حددها القرار بفرض حظر التجول،
مضيفين أنــه سبق أن ألغيت وعدلت العديد من الـقــرارات
لـقـصــورهــا وع ــدم ثـبــوت تسبب األنـشـطــة المغلقة بــزيــادة
انتشار الفيروس ،بل إن أرقــام اإلصــابــات زادت رغــم إغالق
بعض المحال.

تطبيق «السوار اإللكتروني»...

الفلبينية فننتظر فتح بــاب تصديق عقود العمل لــدى السفارة،
والذي من المتوقع أن يكون خالل األيام القليلة المقبلة ،وسنعاود
ً
استقدام العمالة الجديدة قريبا».
ُ
وأوض ــح أن االجـتـمــاعــات الـتــي ع ـ ِقــدت خــال األســابـيــع الثالثة
الماضية بصورة شبه يومية ،مع وزارة العمل الفلبينية واالتحاد
الفلبيني لــاسـتـقــدام ،وت ـعــاون الـجـهــات الحكومية ذات العالقة،
ً
أتاحت حل معظم المشكالت العالقة ،خصوصا «عامالت السفارة»
والقضايا المرفوعة من أصحاب األعمال ضد بعضهن.
ً
وأشار إلى أن االتحاد سيعقد اجتماعا ظهر اليوم ،عبر منصة
«زووم» ،مع نظيره الفلبيبي؛ لوضع اللمسات األخيرة على مسألة
االستقدام ،التي باتت قاب قوسين أو أدنى ،السيما في ظل التعاون
الواسع بين الجانبين.

٠٥

ً
الخدمة المدنية أيضا للموافقة على منح بــدل خطر وعــدوى لكل
العاملين في المستشفيات والمراكز والمختبرات وجميع أماكن
التطعيم والمحاجر الصحية.
فــي مجال آخــر ،نقل أمين صـنــدوق الجمعية الطبية د .محمد
العبيدان عن وزير الصحة قوله إن «ملف الصفوف األمامية وصل
ً
إ لــى مراحله النهائية ،وسنبشر طواقمنا الطبية قريبا بصرف
هذه المكافأة».
وقــال العبيدان إن «الصحة» أتمت مكافآت الصفوف األمامية،
وهو أول ملف جرت الموافقة عليه من جانب ديوان الخدمة المدنية
ً
ً
بشكل كامل ،متوقعا أن يتم صرفها قريبا.
٠٦

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أعـ ـ ــرب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للوكالة باإلنابة عبدالحميد ملك الذي
كان في استقبال الوزير المطيري عن
تـقــديــره وجميع العاملين فــي "كــونــا"

ل ــوزي ــر اإلع ـ ـ ــام ع ـل ــى دعـ ـم ــه ل ـلــوكــالــة
وحرصه على االرتقاء بالعمل وتوفير
ك ـ ــل اإلمـ ـ ـك ـ ــان ـ ــات الـ ـ ــازمـ ـ ــة ل ـم ــواص ـل ــة
رسالتها اإلعالمية.

«دعم المخترعين» نظمت ورشة «التفكير اإلبداعي»

حبس وتغريم رئيس مبرة بتهمتي النصب واالختالس
أدانت محكمة االستئناف رئيس إحدى المبرات الخيرية،
بتهمة تتعلق باختالس أمــوال المتبرعين وغسل األمــوال،
وقضت بتأييد حبسه  5سنوات مع الشغل والنفاذ ،وتغريمه
مبلغ  120ألف دينار.
وكان المتهم البالغ  49عاما أحيل إلى المحاكمة ،بعدما
أسندت إليه النيابة العامة قيامه بين عامي  2016و2017
بارتكاب جرائم غسل أموال بمبلغ  211ألفا و 502دينار تعمد
اكتسابها وحيازتها وتحويلها بغرض إخفاء مصدرها غير
المشروع ،مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمة النصب.

ً
الجابر مستقبال السفير البحريني أمس

اآللية  330من المواطنين والبدون ،المحكوم عليهم بعقوبات في
جرائم جزائية تقل عن ثالث سنوات ،مشيرة إلى أنه سينظر في
إمكانية تطبيقها على األجانب ممن لهم أقارب كويتيون في البالد.
وذكرت أن النيابة العامة ،تحت إشراف النائب العام المستشار
ضــرار العسعوسي ،والمحامي العام محمد الدعيج ،ومدير نيابة
التنفيذ الجنائي مشعل الغنام ،تعمل على إنجاز هذا المشروع الذي
ً
ً
يعتبر تحوال كبيرا في التعامل مع المحكومين في القضايا الجزائية،
مبينة أن من شأنه تقليل عدد النزالء داخل السجن المركزي.
من جانب آخر ،علمت «الجريدة» ،من مصادرها ،أن النيابة العامة
ستحدد مطلع األسبوع المقبل خريطة طريق الستدعاء المشكو
بحقهم في قضية مخالفة االشتراطات الصحية في ديوان النائب
د .بدر الداهوم ،ومخالفتهم قانون األمراض السارية واألوبئة ،التي
يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس.
إلــى ذل ــك ،ق ــررت المحكمة اإلداريـ ــة ،أم ــس ،بــرئــاســة المستشار
عبدالله القصيمي تحديد جلسة  17الجاري ،للنطق باألحكام في
الدعاوى القضائية المقامة من المحاميين عادل عبدالهادي وعلي
الصابري ،والتي انضمت إليها جمعية المحامين واتحاد المشاريع،
لوقف قرار مجلس الوزراء ،بفرض الحظر الجزئي في البالد.

الفروف يلتمس من الرياض...
وحدة سورية الوطنية ،وسالمة أراضيها ،وحق السوريين في تقرير
مستقبلهم بشكل مستقلً ،
بناء على قرار مجلس األمن رقم .2254
وأوض ــح أن محادثاته بــالــريــاض تناولت القضايا اإلقليمية،
والوضع في منطقة الخليج ،وتأكيد ضرورة ضمان األمن بالمنطقة
ً
المهمة للعالم ،معربا عن قلقه إزاء تطور األوضاع باليمن ،وتصعيد
الميليشيات الحوثية هجماتها ضد المملكة.
من جهته ،شدد بن فرحان على أن الرياض ستدعم أي جهود
للتوصل إلى حل سياسي بسورية ،والعودة إلى حضنها العربي،
ً
لكنه اعتبر أن حل المعضلة يتطلب توافقا بين أطراف األزمة من
ً
معارضة وحكومة ،مؤكدا أن المملكة حريصة من بداية األزمة على
التنسيق مع جميع األطراف ،ومنهم األصدقاء الروس.
ً
والحقا ،اجتمع ولي العهد السعودي ،األمير محمد بن سلمان،
بالفروف قبل أن يتوجه إلى الدوحة للقاء األمير تميم بن حمد،

عائشة الهولي

«اإلعالم» تنفي وقفها
ً ً
عمال غنائيا
نفت وزارة اإلعــام صحة ما
أث ـي ــر أخـ ـي ــرا حـ ــول وق ـف ـهــا أحــد
األعـمــال الغنائية ،موضحة أن
ه ــذا ال ـع ـمــل ل ــم ي ـقــدم إل ـي ـهــا من
األساس.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
"اإلعالم" أنوار مراد في تصريح
مساء أمس األول إن ما تم تداوله
أخيرا بشأن منع الوزارة إحدى
األغنيات غير صحيح ،موضحة
أن هذ العمل لم يقدم إلى الوزارة
وال يوجد طلب بذلك.
ودع ــت الجميع إلــى ضــرورة
تـحــري الــدقــة فيما يـتــم تــداولــه
ف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص واس ـت ـقــاء
الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات م ـ ــن مـ ـص ــادره ــا
الرسمية.

بنك الدم :حاجة ماسة للفصائل السالبة
أكـ ــد ب ـنــك ال ـ ــدم ال ـم ــرك ــزي أن ه ـن ــاك حــاجــة
ماسة خالل الوقت الحالي للفصائل السالبة
ً
وخصوصا  O-و.A-
ودعت إدارة خدمات نقل الدم من يحمل هذه
الفصائل إلــى المبادرة والتبرع إلنقاذ حياة
األشـخــاص الذين هم بحاجة لتلك الفصائل،
موضحة أن بنك الدم يستقبل المتبرعين من
السابعة والنصف صباحا حتى الثامنة مساء.
وذكـ ــرت أن ال ـخ ــروج أث ـنــاء الـحـظــر يتطلب

ووزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو ،الذي سبقه إلى هناك
إلجراء مشاورات بشأن مستجدات الوضع السوري.
وقـبــل استقباله الف ــروف ،اسـتـعــرض بــن سلمان مــع المبعوث
الـخــاص للرئيس الــروســي لـشــؤون التسوية الـســوريــة ،ألكسندر
الفرينتيف ،األوضاع على الساحة السورية.
مــن جهته ،أكــد وزيــر الخارجية الـسـعــودي ،خــال المؤتمر مع
الف ــروف ،أن المملكة ستتخذ إج ــراء ات رادع ــة لحماية منشآتها
البترولية بعد «الهجمات الحوثية الفاشلة» ،التي استهدفت «عصب
االقتصاد العالمي» بميناء رأس تنورة في الظهران.
واعتبر أن «األولــويــة فــي اليمن هــي التوصل إلــى وقــف شامل
ً
إلطالق النار» ،مشيرا إلى أن «تحالف دعم الشرعية أوقف إطالق
النار في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام».
وذكــر أن «على األمــم المتحدة تمديد فــرض حظر السالح على
ً
إي ـ ــران» ،مـتـهـمــا ط ـهــران بـمــواصـلــة إمـ ــداد الـمـيـلـيـشـيــات الحوثية
بالصواريخ والطائرة المسيرة المفخخة (درون).
١٦

نتنياهو يقوم بأول...
وتــأتــي هــذه الــزيــارة ،إن حصلت ،قبل نحو أسبوعين مــن خوض
نتنياهو لالنتخابات اإلسرائيلية الرابعة ،خالل أقل من عامين.
ورفض مسؤول كبير ،في مكتب رئيس الوزراء ،التعليق على تقارير
وغيرهما.
اإلذاعة اإلسرائيلية ،و»هآرتس» ّ
وكــانــت اإلم ــارات والـبـحــريــن وقـعـتــا ،منتصف سبتمبر الماضي،
اتفاقين لتطبيع العالقات مع إسرائيل برعاية أميركية ،قبل أن يلحق
بهما المغرب والسودان.
وتعتبر اإلمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سالم مع تل أبيب،
بعد مصر ( ،)1979واألردن (.)1994
وأدت القيود ،التي فرضتها إسرائيل ،الشهر الماضي ،لمكافحة
تفشي الفيروس ،وشملت إغالق المجال الجوي بشكل شبه تام ،إلى
تأجيل زيارة نتنياهو لكل من اإلمارات والبحرين.
ووس ــط حــديــث عــن تنامي الـعــاقــات فــي عــدد مــن الملفات ،كشفت
هيئة الـبــث اإلســرائـيـلــي عــن تــرؤس وزيــر االسـتـخـبــارات اإلسرائيلي،
إيلي كوهين ،أكبر وفد أمني واقتصادي في زيارة لشرم الشيخ ،مؤكدة
أنه التقى ،أمس األول ،نائب رئيس المخابرات المصرية ،اللواء ناصر
فهمي ،وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة ،وسبل محاربة
اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء ،وتأمين حرية المالحة في البحر األحمر.

أخذ موعد تبرع عن طريق موقع البنك http://
 ،btas-kw.orgثم استخراج تصريح الخروج
.https://curfew.paci.gov.kw/request/create
مــن جــانــب آخ ــر ،أك ــدت اإلدارة أن بنك الــدم
سيستقبل المتبرعين بالدم خالل عطلة اإلسراء
والمعراج اليوم من الساعة السابعة صباحا
ً
حتى الساعة السابعة مساء ،علما بأنه يمكن
التبرع خــال ســاعــات الحظر مــن خــال حجز
موعد لذلك.

ونشر المتحدث العربي باسم رئيس ال ــوزراء اإلسرائيلي ،أوفير
جندلمان ،صورة للوفد اإلسرائيلي أثناء الزيارة ،وكتب على «تويتر»:
ً
«وزيــر االستخبارات كوهين تــرأس وفــدا ضم مديري أكبر الشركات
ً
اإلسرائيلية (وهــو األكبر من نوعه منذ  20عــامــا) ،إلــى شــرم الشيخ،
حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين كبار ،وبحث توسيع رقعة التجارة
بين البلدين ،والتعاون في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة ،ومن
ً
المتوقع وصول حجم التجارة إلى مليار دوالر سنويا».

ليبيا :حكومة الدبيبة...
في نسبة البطالة وتضخم وخدمات عامة متردية ،وضمان رحيل نحو
ً
 20ألفا من المرتزقة والمقاتلين األجانب.
وأقر الدبيبة بأن مهمة الوصول بليبيا إلى بر األمان صعبة لكنها
ً
ً
ً
ستتحقق ب ــاإلرادة ،مطالبا جميع الليبيين نــوابــا وشعبا وحكومة
بالمصالحة وإنهاء فترة االنقسام الطويلة.
وأض ــاف رجــل األعـمــال الليبي« :األم ــر ليس بالهين ،ويحتاج إلى
الحكمة ،وليس باألبواق والحديث اإلعالمي ،واليوم سيادتنا منتهكة
ولدينا  20ألف مرتزق كما كشفت التقارير األممية».
ووصــف رئيس مجلس الـنــواب عقيلة صالح التصويت لحكومة
ً
الدبيبة ،التي ستقود مرحلة انتقالية وصــوال إلــى انتخابات عامة
ً
في ديسمبر المقبل ،بأنه «يــوم تاريخي» ،مبينا أنه ستؤدي اليمين
الدستورية في مدينة بنغازي االثنين المقبل.
ووفق عضو مجلس النواب محمد الرعيض ،فإن الدبيبة قام بتغيير
ثالث حقائب هي الخارجية والتخطيط واالقتصاد قبل التصويت على
ً
منح الثقة لحكومته ،مبينا أنه سيستمر في شغل منصب وزير الدفاع
إلى حين الوصول لتفاهم حول الوزارة.
وبارك رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج
ً
نيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب ،معربا عن استعداده
ً
لتسليم المهام والمسؤوليات إليها فورا.
وبينما رحبت األمم المتحدة والجامعة العربية ومجلس التعاون
والـبــرلـمــان الـعــربــي ومـصــر وتــونــس وغـيــرهــا مــن ال ــدول بمنح الثقة
لحكومة الوحدة ،أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب ومباركة
الـكــويــت لــدولــة ليبيا ،متمنية لــرئـيــس الـحـكــومــة ورئ ـيــس المجلس
الرئاسي محمد يونس المنفي ونائبيه وجميع الــوزراء التوفيق في
أداء مهامهم وتحقيق آمال وتطلعات شعبهم.

ةديرجلا
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محليات

«اإلعاقة» :تجديد  600شهادة  5سنوات و«مدى الحياة» األسبوع الماضي
ذوو االحتياجات نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتمديدها
جورج عاطف

شددت العوضي على أن
«هيئة اإلعاقة» لم تتوان
ً
يوما ،السيما طوال األشهر
الماضية ،وسط أزمة وباء
«كورونا» ،في العمل بكل جد
وإخالص ،حتى ال تتأثر أو
تتعطل الخدمات المقدمة
لذوي اإلعاقة.

نفذت مجموعة من المعاقين،
أمـ ـ ـ ــس ،وقـ ـف ــة اح ـت ـج ــاج ـي ــة فــي
ال ـس ــاح ــة ال ـخ ــارج ـي ــة الـمـقــابـلــة
لصالة استقبال المراجعين رقم
( )1فــي الـهـيـئــة الـعــامــة لـشــؤون
ذوي اإلع ــاق ــة ،مطالبين مــديــرة
ال ـه ـي ـئــة بـتـنـفـيــذ م ـج ـمــوعــة مــن
المطالب ،منها تمديد شهادات
اإلعـ ـ ــاقـ ـ ــة بـ ــأنـ ــواع ـ ـهـ ــا ،وص ـ ــرف
ً
المخصصات المالية ،فضال عن
صرف الكراسي المتحركة ،وعدم
إعــادة اللجان الطبية ألصحاب
ال ـع ـي ــن الـ ــواحـ ــدة ال ـ ـصـ ــادر لـهــم
أحكام قضائية.
ً
وردا ع ـل ــى ه ـ ــذه ال ـم ـط ــال ــب،
أك ــدت مــديــرة الهيئة ،د .شفيقة
الـ ـع ــوض ــي ،أن ج ـم ـيــع ق ـيــاديــي
ومـ ـس ــؤول ــي وم ــوظ ـف ــي الـهـيـئــة

ً
يبذلون جهودا مضنية إلنجاز
م ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـيـ ــن م ــن
المعاقين وذويـهــم ،مشيرة إلى
ً
أن الهيئة لم ولن تتوانى يوما،
السيما طوال األشهر الماضية،
وفي ظل انتشار وباء «كورونا»،
ع ــن الـعـمــل بـكــل ج ــد واخـ ــاص،
ح ـ ـتـ ــى ال ت ـ ـتـ ــأ ثـ ــر أو ت ـت ـع ـط ــل
الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة.

تجديد شهادات اإلعاقة
وقالت العوضي لـ «الجريدة»،
إن «الهيئة لم تتلق أي شكاوى
رسمية أو مطالبات مكتوبة من
قبل منفذي الوقفة االحتجاجية،
إضافة إلى ذلك لم يطلبوا مقابلة
أي من مسؤولي الهيئة لعرض

مطالبهم والنظر فــي شكواهم،
ً
خـصــو صــا أن مطالبهم منفذة
ومطبقة بالفعل».
وأكـ ـ ـ ـ ــدت اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار ت ـج ــدي ــد
شهادات اإلعاقة بأنواعها دون
توقف ،كاشفة أنه خالل األسبوع
الماضي جددت الهيئة نحو 600
شهادة إعاقة ،سواء  5سنوات أو
مدى الحياة ،دون أن يطلب منهم
الـحـضــور ،مــوضـحــة أن تجديد
الـشـهــادات مستمر لالشخاص
الــذيــن لديهم لجان حديثة ،أما
غـيــر الـحــاصـلـيــن عـلــى مــواعـيــد
لـ ـج ــان ح ــدي ـث ــة ف ـس ـي ـتــم تـمــديــد
شهاداتهم مدة سنة.
وأض ــاف ــت أن «الـمـخـصـصــات
ً
المالية لــم تتوقف يــومــا ،حتى
في ظل أزمــة جائحة «كــورونــا»،

«المعاقين» :تشكيل فريق عمل ألندية اإلعاقة ...إنجاز كبير
الهاجري يثمن المطالبة بضم الفريق شخصيات نسائية لتفعيل دور المرأة الرياضية
أشاد رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين
شــافــي الـهــاجــري ،بجهود الـمــديــرة الـعــامــة للهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة د .شفيقة العوضي ،في
إطالق الشراكة بين الهيئة واألندية الرياضية الست
الخاصة بذوي اإلعاقة.
وق ــال الـهــاجــري ،فــي تـصــريــح ،أم ــس ،إن تشكيل
فريق عمل خاص برئاسة عضو مجلس إدارة الهيئة
منصور السرهيد وممثلين عن هيئتي ذوي اإلعاقة
والشباب والرياضة ووزارة التربية واألنــديــة ال ـ 6
الخاصة بذوي اإلعاقة يعد إنجازا كبيرا ،يستهدف
العمل على تفعيل المواد القانونية التي تنص على
تشجيع رياضة ذوي اإلعــاقــة ،وتذليل الصعوبات
أمامهم.
وأوضــح الهاجري أن تشكيل الفريق الــذي ضم
أسماء معروفة من ذوي الخبرة سيكون سببا في

تغيير مفهوم رياضة ذوي اإلعاقة ،ودمجهم الحقيقي
في المجتمع خالل الفترة المقبلة ،خاصة أن هدف
الفريق العمل على تسهيل مهام األنــديــة ،وتطوير
ري ــاض ــة الـمـعــاقـيــن .وأضـ ــاف أن ال ـفــريــق سيسعى
إلى المساهمة في تطوير مناهج التربية الخاصة
برياضة األشخاص ذوي اإلعاقة ،باإلضافة إلى دعم
المتخصصين من ذوي اإلعاقة للعمل في الوظائف
الرياضية ذات العالقة برياضة هذه الفئة ،وتنظيم
دورات وتصنيف وتحكيم خاصة برياضتهم.
وأثنى على مقترح ممثل نادي وربة عبدالعزيز
المطيري الذي طالب بضم الفريق عضوات نسائية
من ذوي اإلعاقة ،لتفعيل دور المرأة الرياضية من
مــن هــذه الـفـئــة ،السيما أن هـنــاك ع ــددا مــن النساء
المتميزات والحاصالت على جوائز عالمية في مجال
رياضة ذوي اإلعاقة.

شافي الهاجري

شفيقة العوضي

حـ ـي ــث حـ ــرصـ ــت الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ع ـلــى
صــرفـهــا فــي مــوعــدهــا الـمـحــدد،
لضمان عدم تضرر أي من ذوي
اإلعاقة» ،مؤكدة استمرار صرف
المخصصات المالية الشهرية
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـضـمـنـهــا
القانون ( )2010/8الصادر بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

الكراسي المتحركة
وب ـ ـ ـشـ ـ ــأن صـ ـ ـ ــرف ال ـ ـكـ ــراسـ ــي
المتحركة ،بينت الـعــوضــي ،أن
«الـهـيـئــة عـلــى أه ـبــة االس ـت ـعــداد
لصرفها ،وبالفعل هناك طلبات
ع ـ ــدة ج ـ ــاه ـ ــزة ل ـل ـت ـس ـل ـي ــم ،غـيــر
أن ــه عـقــب االت ـص ــال بأصحابها
ل ـ ـمـ ــراج ـ ـع ـ ـت ـ ـنـ ــا ،وال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد م ــن
مــواصـفــات الـكــراســي وتسلمها
يعتذرون عن عدم الحضور في
الـمــواعـيــد ال ـم ـحــددة ،لتخوفهم
من الخروج واحتمالية اإلصابة
بالفيروس».
وكشفت العوضي ،أنــه خالل
الفترة من سبتمبر  2018حتى
ديـسـمـبــر ( 2020خـ ــال عــامـيــن
ّ
وربـ ــع) ســلـمــت الـهـيـئــة ،ف ــي ظل

جانب من المحتجين في ساحة اإلعاقة أمس
ت ـش ـغ ـيــل نـ ـظ ــام ال ـم ـي ـك ـنــة اآلل ــي
ً
ً
للصرف 2066 ،كرسيا متحركا،
ف ــي حـيــن صــرفــت خ ــال الـفـتــرة
من  2011حتى أغسطس 2018
( 7س ـنــوات) أق ــل مــن ه ــذا الـعــدد
ً
بواقع  1761كرسيا ،مما يعكس
ال ـج ـه ــود ال ـم ـض ـن ـيــة ال ـم ـبــذولــة
ً
حاليا في هذا الصدد.
وأش ـ ـ ــارت إل ــى أن ــه رغ ــم ق ــرار

ً
مجلس ال ــوزراء الـصــادر أخيرا،
بشأن تخفيض نسب الحضور
إلــى مقار العمل بما ال يتجاوز
 30في المئة بالقطاع الحكومي،
يعمل موظفو الهيئة على قدم
وس ــاق إلن ـجــاز مـئــات معامالت
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاق ـ ـيـ ــن ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة وع ـ ـ ــدم
تأخيرها ،لضمان عدم وقوع أي
ضرر عليهم.

شهادة فورية للحاصلين
على حكم قضائي
ً
أكدت العوضي أن أي مواطن ،يعاني ضررا بإحدى عينيه،
وحاصل على حكم قضائي يلزم الهيئة العامة للقوى العاملة
ً
بــإصــدار شـهــادة إعــاقــة لــه يتم ذلــك ف ــورا ،السيما أن الهيئة
تحترم األحـكــام القضائية ال ـصــادرة باسم صاحب السمو،
وحريصة على تنفيذ منطوقها فور صدورها.

تجديد
الشهادات
مستمر
ألصحاب
اللجان
الحديثة
وتمديدها
سنة لغير
الحاصلين
على مواعيد

العوضي
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تتناغم مع المحيط
معاصرة
بتصاميم
التطوير
مشروع
من
الثانية
المرحلة
توقع
«البلدية»
•
ً
ً
• المنفوحي :فندق بطراز تراثي ومسرح ومركز للزوار و 1655موقفا أرضيا للسيارات
محمد الجاسم

انتهت بلدية الكويت من
توقيع عقد المرحلة الثانية
من تطوير منطقة أسواق
المباركية ،ويتضمن المشروع
 5مناطق رئيسية تحتوي على
فندق تراثي ومواقف أرضية
ومركز معلومات للزوار إضافة
إلى تطوير حديقة البلدية.

وق ـ ـ ـعـ ـ ــت بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــة ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ع ـق ــد ت ـط ــوي ــر م ـن ـط ـقــة أسـ ــواق
ال ـم ـب ــارك ـي ــة ال ـت ــراث ـي ــة ص ـبــاح
أم ـ ــس فـ ــي س ـ ــوق ال ـم ـب ــارك ـي ــة،
بقيمة  675ألف دينار للدراسة
االستشارية وتصميم المشروع
ومواقف السيارات التابعة له،
بحضور وزيــر الدولة لشؤون
الـبـلــديــة وزي ــر اإلس ـكــان شايع
الشايع والمدير العام للبلدية
م .أحمد المنفوحي ،ورئيسة
مركز العمل التطوعي عضوة
المجلس األعلى للبيئة الشيخة
أم ـثــال األح ـمــد ،ورئيس لجنة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـع ــال ــم
التاريخية والتراثية والتطوير
الحضري في المجلس البلدي
د .حسن كمال ،واألمـيــن العام
ل ـل ـم ـج ـلــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـلـثـقــافــة
وا لـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــون واآلداب كـ ــا مـ ــل
ع ـبــدال ـج ـل ـيــل ،ونــائ ـبــة الـمــديــر
لقطاع الـمـشــاريــع فــي البلدية
ن ــادي ــة الـ ـش ــري ــدة ،وم ـســؤولــي
الشركة المنفذة.

تقديم تجربة
سياحية أكثر
ً
وتوفير
تقدما
نقلة نوعية
السهولة
وق ـ ـ ــال ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـش ــاي ــع إن
والراحة
م ـس ـي ــرة الـ ـعـ ـط ــاء س ـت ـتــواصــل
لتنفيذ مشروع تطوير منطقة
لمرتادي
أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة ل ـت ـك ــون
م ـت ـن ـف ـســا س ـي ــاح ـي ــا وت ــراثـ ـي ــا
السوق
المنفوحي

مــع ا لـتـشــدد بالمحافظة على
تاريخ األجداد وهوية األسواق

محتويات المشروع
 المشروع مقسم إلى  5مناطق رئيسية. قيمة المشروع اإلجمالية :مليونان ونصف المليون دينار. فندق فخم على الطراز التراثي.ً
ً
  1655موقفا أرضيا للسيارات وممرات مكيفة تربطهاببعض وإلغاء المواقف السطحية.
 مركز معلومات إرشادي وسياحي للزوار. مسرح داخل حديقة البلدية وتحويلها لحديقة عصريةوإنشاء أماكن ألنشطة تجارية مخصصة للمشاريع الصغيرة.
 جسر يربطها حديقة البلدية بمركز الزوار. 7 -مساجد ذات شكل تراثي ودورات مياه تابعة لها.

تنفيذ المشروع بنظام BOT
ذكر المنفوحي خالل شرح المشروع أن هناك توجها بأن
تقوم البلدية ببناء المشروع بدعم من وزير الدولة لشؤون
ً
البلدية شايع الشايع ،نظرا لنجاحها في تطويره في المرحلة
األولـ ــى عـبــر ال ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة ل ـطــرح م ـشــاريــع الـتـطــويــر،
ً
موضحا أن الوزير يدفع باتجاه إعطاء المسؤولية الكاملة
للبلدية لطرح مشروع المرحلة الثانية واستثماره ،كونها
تملك خـبــرة سابقة فــي طــرح المشاريع عبر  BOTالمرحلة
األولى.

التاريخية الموجودة بداخله،
ً
م ـب ـي ـن ــا أن مـ ــن أه ـ ــم األهـ ـ ــداف
الرئيسية الحرص على وجود
ف ـن ــدق داخ ـ ــل إط ـ ــار ال ـم ـشــروع
ل ـل ـت ـس ـه ـي ــل عـ ـل ــى ال ـ ـ ـ ـ ــزوار مــن
دول الخليج وال ــدول العربية
واألجـنـيـبــة وســرعــة وصولهم
للمعلم السياحي.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـش ـ ــاي ـ ــع إلـ ـ ـ ــى أن
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة مــن مـشــروع
الـ ـتـ ـط ــوي ــر س ـت ـع ـط ــي ال ـش ـك ــل
ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـ ــذي
س ـي ـع ـت ـب ــر نـ ـقـ ـل ــة ن ــوعـ ـي ــة فــي
المحافظة على أهم معلم تراثي
ً
في الكويت ،مشيدا بالجهود
المبذولة والتعاون من الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ع ـلــى رأسـ ـه ــا بـلــديــة
الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
وال ـم ـج ـلــس ال ــوط ـن ــي لـلـثـقــافــة
والفنون واآلداب.

تصاميم معاصرة
من جهته ،كشف المنفوحي
عن مــدة الــدراســة االستشارية
ً
 15ش ـه ــرا ل ــوض ــع الـتـصــامـيــم
ومــن ثم يطرح مشروع تنفيذ
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة م ــن تطوير
المباركية بعد نجاح البلدية
في تطويره في المرحلة األولى،
ً
موضحا أن مشروع التطوير
ي ـت ـض ـم ــن ت ـن ـس ـي ــق  5م ــواق ــع
رئيسية تجارية داخــل حــدود
السوق مع إدخال مجموعة من
األنشطة الـجــديــدة مــن شأنها
ت ـعــزيــز جــاذب ـيــة «ال ـم ـبــارك ـيــة»
لـلـسـيــاح وال ـ ـ ــزوار الـمـحـلـيـيــن،
وم ــن الـ ـخ ــارج ح ـيــث ستتميز
مـكــونــات الـمـشــروع بتصاميم
مـعــاصــرة مستلهمة مــن تــراث
وت ـ ـ ــاري ـ ـ ــخ س ـ ـ ــوق الـ ـمـ ـب ــاركـ ـي ــة
لتتناغم مع المحيط الخارجي
وتحافظ على هويته المميزة.
وقال إن المشروع يهدف إلى
تنشيط السياحة الداخلية في
دولــة الـكــويــت ،مــؤكــدا ضــرورة
تـ ـح ــدي ــث األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـت ــراث ـي ــة
لمواكبة التطور العمراني الذي
تـشـهــده ال ـبــاد لتحقيق رؤيــة
(كويت جديدة .)2035
وأض ـ ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـنـ ـف ــوح ــي أن ــه
س ـي ـتــم رب ـ ــط ح ــدي ـق ــة ال ـب ـلــديــة
بـ ـ ـ ــاألسـ ـ ـ ــواق ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
أنـ ـشـ ـط ــة ت ــرف ـي ـه ـي ــة ومـ ــواقـ ــف
سيارات طاقتها االستيعابية
 1655مــوقـفــا ،كما أن مشروع
التطوير سيشمل إنشاء مسجد
وف ـنــدق عــالـمــي بـطــابــع تــراثــي
م ــع مــركــز مـعـلــومــات للسياح
ً
والهدايا التذكارية ،فضال عن
تطوير حديقة البلدية وربطها

جانب من توقيع مشروع تطوير المباركية
مــع المباركية وإنـشــاء مسرح
م ـف ـتــوح لــأن ـش ـطــة الـمـخـتـلـفــة
ح ـســب ال ـم ـنــاس ـبــات الــوطـنـيــة
واالجتماعية.
وتـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــوح ـ ــي أن
صـ ـع ــوب ــة ت ـن ـف ـي ــذ الـ ـمـ ـش ــروع
تـ ـكـ ـم ــن فـ ـ ــي خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـب ـن ـي ــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـم ـت ـش ــاب ـك ــة ع ـلــى
ش ـك ــل «س ـب ــاغ ـي ـت ــي» ،مـضـيـفــا
ان أس ـ ــواق ال ـم ـبــارك ـيــة تعتبر
من أبــرز الواجهات السياحية
والتراثية والبوابة التاريخية
لـ ـ ـت ـ ــراث الـ ـك ــويـ ـت ــي ف ـ ــي ج ــذب
الزائرين من الداخل والخارج،
وح ـ ـ ــان الـ ــوقـ ــت ل ـت ـط ــوي ــره مــع
المحافظة على الطراز التراثي
والـ ـت ــاريـ ـخ ــي ل ـم ـك ــون ــات ــه بـمــا
يتماشى مع التطور العمراني
بالبالد  .
وأض ــاف ان تـطــويــر الـســوق
ي ـ ـهـ ــدف إل ـ ـ ــى تـ ـق ــدي ــم ت ـج ــرب ــة
سـ ـي ــاحـ ـي ــة أكـ ـ ـث ـ ــر ت ـ ـقـ ــدمـ ــا مــن
خ ـ ــال ت ـط ــوي ــر م ـج ـم ــوع ــة مــن
مـ ـ ــراف ـ ـ ـقـ ـ ــه وت ـ ـح ـ ـس ـ ـيـ ــن ح ــرك ــة
التجول داخل السوق لتصبح
اكثر سهولة وراحــة لمرتاديه
لالستمتاع والتسوق فيه بكل
س ـهــولــة م ــع االح ـت ـف ــاظ بـكــافــة
ال ـع ـنــاصــر ال ـتــراث ـيــة بــالـســوق
وذلــك بالتنسيق مع المجلس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـل ـث ـق ــاف ــة والـ ـفـ ـن ــون
واآلداب.
بـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال رئـ ـي ــس لـجـنــة
ال ـ ـم ـ ـحـ ــاف ـ ـظـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـع ــال ــم
التاريخية والتراثية والتطوير
الـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـض ـ ـ ــري ف ـ ـ ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس
الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدي د.ح ـ ـ ـسـ ـ ــن كـ ـ ـم ـ ــال ان
ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ات ـف ــاق ـي ــة ت ـطــويــر
أس ـ ــواق الـمـبــاركـيــة ب ـن ـ ً
ـاء على
قـ ـ ـ ــرار ال ـم ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي فــي
 2016هـ ــي ا ل ـم ـح ــا ف ـظ ــة عـلــى

االمــاكــن التاريخية والتراثية
ً
فضال المحافظة على الهوية
ً
والـتـجــاري لــاســواق ،مضيفا
أن ـه ــا تـتـضـمــن دراسـ ـ ــات فنية
وبيئية واقـتـصــاديــة ،وكيفية
االس ـ ـت ـ ـفـ ــادة مـ ــن ال ـم ـس ــاح ــات
ال ـم ـف ـتــوحــة ب ــاالخ ــص حــديـقــة
البلدية ،واستغاللها من ضمن

السوق ،وجعل المنطقة مالئمة
لجميع االعمار.

أماكن ترفيهية
مــن جانبه ،قــال مدير إدارة
اإلن ـشــاء ات فــي بلدية الكويت
ومـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــروع ت ـ ـطـ ــويـ ــر

«ال ـم ـبــارك ـيــة» أح ـمــد الـهــاجــري
إن ال ـهــدف مــن تـطــويــر الـســوق
إعطاء مساحة واسعة للزوار
وإعادة تطوير البنية التحتية
ل ـل ـم ـن ـط ـقــة وت ـ ـطـ ــويـ ــر حــدي ـقــة
البلدية مع انشاء فندق في قلب
ً
«المباركية» ،مبينا أن المشروع
سيحتوي على أماكن ترفيهية

مناطق تطوير «المباركية»

ِّ
«إنفلونزا الطيور» بالوفرة والعبدلي «مكاتب السياحة» :الحكومة تضيع الفرص
●
المتاحة لتنشيط االقتصاد خالل «كورونا»
محمد الجاسم

أعلنت الهيئة الـعــامــة لـشــؤون الــزراعــة والـثــروة
السمكية ،رصــد ظهور مــرض إنفلونزا الطيور في
بعض مزارع الدواجن بالبالد.
وأكـ ــد الـمـتـحــدث الــرس ـمــي بــاســم الـهـيـئــة ،طــال
الديحاني ،في تصريح أمس ،أنه تم اكتشاف الحاالت
المصابة بإنفلونزا الطيور في محجرين لمزرعتين
بمنطقتي الوفرة والعبدلي.
وذكـ ــر الــدي ـحــانــي أن ــه ت ــم إعـ ــدام جـمـيــع الـطـيــور
الـمــوجــودة بالمحاجر الـتــي تــم اكـتـشــاف الـحــاالت

بها ،موضحا أن الهيئة اتخذت اإلجراءات الصحية
البيطرية المتبعة بهذا الخصوص ،وتطبيق خطة
الطوارئ لمكافحة أي حالة النتشار مرض إنفلونزا
ال ـط ـيــور ،م ــردف ــا :كـمــا تــم إب ــاغ الـجـهــات الرسمية
األخ ــرى بــالــدولــة ،وذلــك مــن أجــل التعاون وتكاتف
الـجـهــود لـلـقـضــاء عـلــى ه ــذه الـجــائـحــة والـسـيـطــرة
ّ
عليها .وقال إن «الزراعة» تشن حمالت فحص مكثفة
على مدار الساعة للمحافظة على األمن الغذائي من
ّ
أي خطر إصابة ،مضيفا أن الحمالت تشمل جميع
المزارع واألســواق للتأكد من عدم انتشار أي وباء
بين الطيور في الدولة.

َّ
«المطعمين» بالسفر دون فحص أو حجر
االتحاد دعا إلى السماح لـ
لماذا لم يتم
اعتماد شهادة
التطعيم
كجواز سفر
إلكتروني؟
تمييز
َّ
المطعمين
ينشط
االقتصاد
ويحفز
العازفين
عن أخذ
اللقاح

السليطين

ل ــأط ـف ــال وت ـح ــوي ــل ال ـمــواقــف
الـحــالـيــة لـســاحــات وتبليطها
ً
بـ ـم ــادة «الـ ـ ـب ـ ــازا» ،م ـتــاب ـعــا أن
تنفيذه سيدعم ا تـجــاه تعزيز
المركز المالي والـتـجــاري في
العاصمة ورؤية الكويت .2035

●

يوسف العبدالله

اعـتـبــر ات ـحــاد مـكــاتــب السفر
والـسـيــاحــة أن الـحـكــومــة تـهــدر,
م ــن خ ــال سـلــوكـهــا ال ـقــائــم مع
ت ــداعـ ـي ــات «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» ،ال ـف ــرص
المتاحة لتنشيط االقتصاد بدال
من اقتناص الفرص.
وق ــال عضو مجلس اإلدارة،
رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة اإلع ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
فـ ــي ات ـ ـحـ ــاد ال ـم ـك ــات ــب ،حـسـيــن
السليطين ،إن «الفرصة األولــى
التي أضــاعــت ماليين الدنانير
على االقـتـصــاد الكويتي كانت
ال ـح ـج ــر ال ـم ــؤس ـس ــي اإللـ ــزامـ ــي
للعائدين ،والذي تأخرت الدولة
في تطبيقه عدة أشهر ،فصنعت
ً
فرصا اقتصادية استفادت منها
دول أخ ــرى قــريـبــة ،ولــم تستفد
الكويت بأي عائد».
واعتبر أن الفرصة الجديدة
الـ ـ ـض ـ ــائـ ـ ـع ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ت ـت ـم ـثــل فـ ــي أعـ ـ ـ ــداد مـ ــن ت ـل ـقــوا
ال ـل ـقــاح ،وال ـم ـق ــدرة بـنـحــو 320
أل ــف م ــواط ــن وم ـق ـيــم ،ح ـيــث لم
تـسـتـطــع ال ـح ـكــومــة االس ـت ـفــادة

مـ ــن ت ـط ـع ـي ـم ـهــم بـ ـ ــأي ط ــري ـق ــة،
وت ـع ــام ـل ـه ــم مـ ـث ــل األش ـ ـخـ ــاص
ال ـعــادي ـيــن ال ـم ـعــرض ـيــن لخطر
اإلصــابــة ،إذ يخضعون لنفس
اإلجراءات التي يخضع لها غير
المطعمين.
ورأى أن اسـتـمــرار الحكومة
فــي نـفــس الـنـهــج الـحــالــي بعدم
الـتـفــرقــة بـيــن مــن تلقى الـلـقــاح،
ومـ ــن ل ــم يـ ـب ــادر إلـ ــى ت ـل ـق ـيــه أو
ال ـت ـس ـج ـيــلُ ،ي ـع ــد ع ــام ــة فــارقــة
في أداء الحكومة تجاه األزمــة،
إذ إنها كانت قبل فترة تشتكي
عـ ـ ـ ـ ــدم رغ ـ ـ ـبـ ـ ــة ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــريـ ــن ف ــي
الـتـطـعـيــم ،ورغـ ــم تـلـقــي الـكـثـيــر
فإنهم خضعوا وامتثلوا لنفس
اإلجراءات من دون أي تفرقة.
وذك ـ ــر الـسـلـيـطـيــن أن أعـ ــداد
متلقي اللقاح تشكل مبادرة أمل
لكثير من القطاعات االقتصادية
ف ــي الـ ـب ــاد ،إذ ي ـجــب اسـتـغــال
ال ـم ـنــاعــة ال ـتــي ت ـكــونــت لــديـهــم،
وفتح كل الخدمات والمجاالت
أمــامـهــم ،وعلى رأسـهــا خيارات
السفر ،حتى يستعيد االقتصاد
نـشــاطــه ،ويـنـقــذ ق ـطــاع شــركــات

«النجاة» 3 :آالف يتيم حول العالم
على قوائم انتظار الدعم
قـ ــال م ــدي ــر إدارة األي ـ ـتـ ــام بـجـمـعـيــة ال ـن ـجــاة
الخيرية ،عبدالله الرويشد ،إن «الجمعية لديها
اآلن أكـثــر مــن  3000يتيم على قــوائــم االنتظار
من شتى دول العالم ،وبحاجة شديدة إلــى من
يكفلهم من أهل الخير».
ودعا الرويشد ،في تصريح صحافي ،أمس،
محبي الخير والمحسنين إلى المشاركة ودعم
مـشــروع كفالة األيـتــام ،الــذي بــدوره يساهم في
جعل اليتيم إضافة أخالقية وحضارية وإنسانية

للمجتمع ،موضحا أن قيمة الكفالة الشهرية تبلغ
ً
 15دينارا تستقطع حسب رغبة الكافل.
ً
وب ـي ــن أن «ك ـف ــال ــة األي ـ ـتـ ــام» ي ـع ــد واحـ ـ ـ ــدا مــن
الـمـشــاريــع اإلنـســانـيــة ال ــرائ ــدة ال ـتــي تـهـتــم بها
ال ـج ـم ـع ـي ــة« ،حـ ـي ــث ن ــوف ــر مـ ــن خ ــال ــه ال ــرع ــاي ــة
المناسبة لأليتام ،ونحرص على زيارتهم وتفقد
ً
أحوالهم وتسليم الكفاالت إليهم يدا بيد ،ونقيم
لهم برامج الدعم النفسي واألنشطة الترفيهية
والتربوية».

ال ـس ـي ــاح ــة مـ ــن االن ـ ـه ـ ـيـ ــار ،بـعــد
ع ــدة أش ـه ــر م ــن ال ـم ـعــانــاة دون
أي تغيير.
و قـ ــال إن ا ل ـح ـكــو مــة يمكنها
ت ـح ـق ـي ــق فـ ــائـ ــدة م ـ ــزدوج ـ ــة مــن
خ ـ ــال ت ـم ـي ـيــز ال ـم ـط ـع ـم ـيــن مــن
المواطنين والمقيمين بجواز
السفر اإللكتروني (شهادة تلقي
اللقاح) ،والتي تتيح لهم السفر
وال ـ ـعـ ــودة م ــن دون ف ـحــوصــات
 ،pcrو كـ ـ ـ ــذ لـ ـ ـ ــك إ ل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــاء ش ـ ــرط
ال ـح ـجــر ال ـمــؤس ـســي والـمـنــزلــي
ً
ال ـم ـف ــروض عـلـيـهــم ،خـصــوصــا
أن ـه ــم وف ـق ــا لـ ـل ــدراس ــات لـيـســوا
عرضة للعدوى ،وليسوا ناقلين
للمرض.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن ا ل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــا ئـ ـ ـ ــدة
المزدوجة ستتحقق حال تمييز
ا ل ـم ـط ـع ـم ـيــن ،إذ سـيـعـمــد بقية
العازفين عــن التسجيل لتلقي
اللقاح من المواطنين والمقيمين
إلى التسجيل ،وترتفع معدالت
ً
التطعيم في البالد ،وصوال إلى
الحالة المناعية التي ترفع كل
القيود عن األنشطة ،وتبدأ عجلة
ً
االقتصاد مجددا في الدوران.

تمديد التقديم
لعضوية «تدريس
التطبيقي»
حتى  15أبريل
أ ع ـ ـ ـلـ ـ ــن مـ ـ ــد يـ ـ ــر إدارة
ش ـ ــؤون أعـ ـض ــاء هيئتي
الـتــدريــس والـتــدريــب في
الـهـيـئــة ال ـعــامــة للتعليم
التـطبيـ ــقي والت ـ ــدر يـ ـ ـ ــب
د .حسن الفجام ،تمديد
فـ ـ ـت ـ ــرة ال ـ ـت ـ ـقـ ــديـ ــم ل ـش ـغــل
وظـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــة عـ ـ ـض ـ ــو ه ـي ـئ ــة
تـ ـ ـ ــدريـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ــي ك ـ ـل ـ ـيـ ــات
ال ـ ـ ـتـ ـ ــرب ـ ـ ـيـ ـ ــة األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة
والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ال ـت ـج ــاري ــة
وال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــض وم ـ ــرك ـ ــز
ال ـل ـغــات حـتــى نـهــايــة 15
أبريل المقبل.
وأش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـف ـ ـجـ ــام ،فــي
ت ـص ــري ــح أمـ ـ ــس ،إل ـ ــى أن
الـ ـتـ ـم ــدي ــد ج ـ ـ ــاء ن ـت ـي ـجــة
ل ـل ـظ ــروف االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
الـ ـت ــي ت ـم ــر ب ـه ــا الـ ـب ــاد،
داعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ال ـ ــراغـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
التقدم إلى ضرورة قراءة
الشروط الواجب توافرها
وإرسـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ك ــامـ ـل ــة عـبــر
موقع الهيئة االلكتروني،
مضيفا أن الطلبات غير
المكتملة لــن يـتــم النظر
فيها.

ةديرجلا

•
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«التشريعية» :الموافقة على إلغاء «منع المسيء» لعدم دستوريته

«لم يراع قواعد االعتبار ...وإحالة التقرير إلى لجنة الداخلية والدفاع»
محيي عامر

قالت «التشريعية» إن الهدف
االساسي من االقتراحين
المقدمين هو إلغاء القانون
رقم  27لسنة 2016
برمته ،وبالتالي إلغاء الفقرة
المستحدثة في المادة  2من
قانون االنتخاب ،والتي تنص
على :كما يحرم من االنتخاب
كل من أدين بحكم نهائي
في جريمة المساس بالذات
االلهية ،واالنبياء ،والذات
االميرية ،ومن ثم سريان
القواعد العامة في رد االعتبار.

أنـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــزت لـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــة ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــؤون
التشريعية والقانونية البرلمانية
تقريرها الثاني واألربعين بشأن
االق ـت ــراح ـي ــن بـقــانــونـيــن بتعديل
بعض أحكام القانون رقم  35لسنة
 1962ب ـشــأن ان ـت ـخــابــات أع ـضــاء
مجلس األم ــة ،وال ــذي انتهت فيه
الى الموافقة على ما نص عليهما
االقـ ـت ــراح ــان ب ــإل ـغ ــاء ق ــان ــون منع
المسيء وأحالته الى لجنة الداخلية
والدفاع البرلمانية.
وشمل تقرير "التشريعية" ،الذي
حصلت "الجريدة" على نسخة منه،
االقتراحين بقانونين المقدمين من
النواب د .حسن جوهر ،والصيفي
الصيفي ،وحـمــدان الـعــازمــي ،ود.
حمد روح الدين ،ومرزوق الخليفة.
وقــالــت الـلـجـنــة ،فــي تـقــريــرهــا،
"أحال رئيس مجلس األمة الى لجنة
ال ـشــؤون التشريعية والقانونية
االق ـت ــراح ـي ــن ب ـقــانــون ـيــن الـمـشــار
اليهما ،االول بتاريخ ،2020/12/21
وال ـث ــان ــي ب ـتــاريــخ ،2020/12/24
لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما
الـ ــى ال ـم ـج ـلــس ،وعـ ـق ــدت الـلـجـنــة
ل ـه ــذا ال ـغ ــرض اج ـت ـمــاعــا بـتــاريــخ
."2021/1/4
وأض ـ ــاف ـ ــت" :جـ ـ ــاء االقـ ـت ــراح ــان
بـقــانــونـيــن مـتـطــابـقـيــن م ــن حيث
ال ـف ـكــرة وال ـم ـض ـمــون ،حـيــث نصا
على إلغاء الفقرة الثانية من المادة
 2من القانون رقم  35لسنة 1962
بـشــأن انتخابات أعـضــاء مجلس
األمة ،والتي تنص على :كما يحرم
مــن االنـتـخــاب كــل مــن أدي ــن بحكم
نهائي في جريمة المساس بــ1- :
الذات االلهية 2- ،االنبياء 3- ،الذات
االميرية".
ويهدف االقتراحان بقانونين،
ح ـس ـب ـمــا جـ ـ ــاء فـ ــي مــذكــرت ـي ـه ـمــا

«التشريعية» في اجتماع سابق
االي ـض ــاح ـي ــة ،الـ ــى حـ ــذف ال ـف ـقــرة
الـثــانـيــة م ــن ال ـم ــادة  2م ــن قــانــون
االن ـت ـخ ــاب ال ـتــي قـ ــررت الـحــرمــان
االبدي من حق االنتخاب والترشح
ل ـ ـل ـ ـمـ ــدان ف ـ ــي ج ـ ــرائ ـ ــم الـ ـمـ ـس ــاس
بالذات اإللهية ،واالنبياء ،والــذات
األمـيــريــة دون مــراعــاة لـقــواعــد رد
االع ـت ـب ــار الـمـنـظـمــة ف ــي ال ـقــواعــد
ال ـعــامــة وال ـق ــان ــون رق ــم  17لسنة
 1960بــإصــدار قــانــون اإلجـ ــراءات
والمحاكمات الجزائية في المواد
مـ ــن  244الـ ـ ــى  ،250لـ ـ ــذا ي ـهــدف
االقتراحان إلى االكتفاء بما نصت
عليه القوانين ذات الصلة في جرائم
المساس بما تضمنته كذلك من
قواعد رد االعتبار.
واش ـ ــارت اللجنة إل ــى أن ــه بعد
ال ـب ـحــث والـ ــدراسـ ــة رأت أن فـكــرة
االق ـت ــراح ـي ــن ب ـقــانــون ـيــن ال تثير
شبهة مخالفة أحكام الدستور ،إذ
إن الهدف االساسي من االقتراحين
المقدمين هو إلغاء القانون رقم 27
لسنة  2016برمته ،وبالتالي إلغاء
الفقرة المستحدثة في المادة  2من
قانون االنتخاب ،والتي تنص على:
كما يحرم من االنتخاب كل من أدين
بحكم نهائي في جريمة المساس

ب ــ 1- :ال ــذات االلـهـيــة 2- ،االنـبـيــاء،
 3الذات االميرية ،ومن ثم سريانالقواعد العامة في رد االعتبار.
وأف ـ ـ ــادت ب ــأن ــه ب ـعــد الـمـنــاقـشــة
وتـ ـ ـب ـ ــادل اآلراء ان ـت ـه ــت الـلـجـنــة
الـ ــى ال ـم ــواف ـق ــة ع ـلــى االق ـتــراح ـيــن
بقانونين بإجماع آراء الحاضرين
من اعضائها ،وارفقت نص قانون
رقم  17لسنة  1960بإصدار قانون
اإلجراءات والمحاكمات الجزائية:
رد االعتبار ،وال ــذي تنص المادة
 244مـنــه عـلــى :كــل حـكــم بعقوبة
تظل آثــاره الجنائية قائمة إلى أن
يـسـتــرد الـمـحـكــوم عـلـيــه اعـتـبــاره
بحكم القانون أو بحكم قضائي،
ويترتب على رد االعتبار القانوني
أو القضائي محو الحكم باإلدانة
بالنسبة الى المستقبل ،وزوال كل
مــا يترتب عليه مــن آثــار جنائية،
ولكن ال اثر له في حقوق الغير.
وال ـم ــادة  245الـتــي ت ـقــول :يــرد
اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم
القانون متى مضت المدة القانونية
بعد تمام تنفيذ العقوبة أو صدور
عفو عنها أو سقوطها بالتقادم،
والـ ـ ـم ـ ــدة ال ـ ــازم ـ ــة لـ ـ ــرد االع ـت ـب ــار
ال ـقــانــونــي ه ــي عـشــر س ـن ــوات إذا

كانت العقوبة تزيد على الحبس
لمدة ثالث سنوات والغرامة بمبلغ
 225دي ـنــارا (ثــاثــة آالف روب ـيــة)،
وخمس سنوات إذا كانت العقوبة
ال تزيد على ذلك.
وال ـم ــادة  :246يـجــوز لمحكمة
االستئناف العليا أن تصدر قرارا
بــرد االعـتـبــار إلــى المحكوم عليه
ب ـن ــاء ع ـلــى ط ـل ـبــه ،م ـتــى ت ــواف ــرت
الشروط اآلتية:
 -1أن تكون العقوبة المحكوم
بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو
سقطت بالتقادم.
 -2أن يكون قد مضى من تاريخ
تمام التنفيذ أو صــدور العفو أو
القضاء مدة التقادم خمس سنوات
بالنسبة إلــى العقوبة التي تزيد
على الحبس لـمــدة ثــاث سنوات
والغرامة بمبلغ  225دينارا (ثالثة
آالف روب ـ ـ ـيـ ـ ــة) ،وثـ ـ ـ ــاث سـ ـن ــوات
بالنسبة إلى العقوبة التي ال تزيد
على ذلك.
 -3أن يكون المحكوم عليه قد
حسنت سيرته.
والـمــادة  247التي تنص على:
إذا كان المحكوم عليه قد أفرج عنه
تحت شرط ،لم تبدأ المدة الالزمة

لرد االعتبار القانوني أو القضائي
إال مــن الـتــاريــخ ال ــذي يصبح فيه
اإلفراج نهائيا ال يجوز إلغاؤه.
وإذا كـ ــان ال ـم ـح ـكــوم عـلـيــه قد
ص ـ ــدرت ضـ ــده أحـ ـك ــام بـعـقــوبــات
متعددة ،فال يــرد اعتباره قانونا
وال قضاء إال إذا توافر شرط المدة
الالزمة لرد االعتبار بالنسبة إلى
جـمـيــع ال ـع ـقــوبــات الـمـحـكــوم بها
عليه.
والمادة  :248يقدم رد االعتبار
ال ـق ـض ــائ ــي إل ـ ــى رئـ ـي ــس ال ـشــرطــة
واألمن العام ،مشتمال على البيانات
الواجبة فــي عــرائــض االستئناف
م ــع إض ــاف ــة ب ـيــانــات ع ــن األمـكـنــة
التي أقام فيها خالل المدة المقررة
لرد االعتبار .وعلى رئيس الشرطة
واألمن العام تكليف أحد المحققين
إج ــراء تحقيق للتثبت مــن حسن
سيرة المحكوم عليه واستقامته
خالل هذه المدة ،ثم يحيل الطلب
إل ــى رئ ـيــس مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
العليا بتقرير يبين فيه رأيه.
والمادة  :249على رئيس محكمة
االستئناف العليا أن يعرض الطلب
عليها منعقدة في غرفة المداولة،
ول ـهــا إذا رأت أن ت ـجــري تحقيقا

أو تأمر بإجرائه ،ثم تصدر قــرارا
بقبول الطلب أو رفضه ،وال يجوز
الطعن في هذا القرار.
والمادة  :250ال يجوز الحكم برد
االعتبار القضائي المحكوم عليه
إال مرة واحدة.
وكـ ــان مـقــدمــو االقـ ـت ــراح اك ــدوا
فــي مذكرته االيضاحية انــه على
الــرغــم مما تضمنته التشريعات
الكويتية ذات الصلة مــن تجريم
للمساس بالذات اإللهية واألنبياء
والذات األميرية ،ومع خضوع هذا
التجريم لقواعد رد االعتبار بحسب
األحوال ،فقد صدر القانون رقم 27
لسنة  2016بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  35لسنة 1962م بشأن
انـتـخــابــات أع ـضــاء مجلس األمــة
متضمنا إضــافــة فقرة ثانية إلى
المادة  2من القانون المشار إليه،
نـصــت عـلــى م ــا ي ـلــي" :ك ـمــا يحرم
مــن االنـتـخــاب كــل مــن أدي ــن بحكم
نـهــائــي فــي جــريـمــة ال ـم ـســاس( :أ)
الذات اإللهية (ب) األنبياء (ج) الذات
األمـيــريــة" ،مما يعني أنــه حرمان
أبدي من حق االنتخاب ،والترشح
وعزل سياسي ال يراعي قواعد رد
االعتبار.
وقالوا :ومن أجل رد األمور إلى
نصابها اكـتـفــاء بما نصت عليه
القوانين ذات الصلة بالمساس،
مع ما تضمنته كذلك من قواعد رد
االعتبار ،أعد هذا االقتراح بقانون
ناصا في مادته األولى على إلغاء
ال ـف ـقــرة الـثــانـيــة م ــن ال ـم ــادة  2من
الـقــانــون  35لسنة  1962المشار
إليه ،وإلغاء كل حكم يتعارض مع
هذا القانون ،ونصت مادته الثانية
(التنفيذية) على العمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

«التعليمية» :زيادة مكافأة طلبة التعليم الحميدي يقترح تطوير جزيرة بوبيان

العالي إلى  300دينار

المطر :تشمل أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية
●

علي الصنيدح

وافقت لجنة ش ــؤون التعليم
والـثـقــافــة واإلرش ـ ــاد البرلمانية
على االقتراحات بقوانين بشأن
تـعــديــل الـقــانــون رقــم ( )10لسنة
 1995فــي ش ــأن مـكــافــآت الطلبة
بالجامعات والكليات الجامعية
ومعاهد التعليم العالي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب
د .حـ ـم ــد الـ ـمـ ـط ــر ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـحــافــي عـقــب اجـتـمــاع اللجنة
أمس أن االقتراحات الخمسة التي
ناقشتها خالله تتعلق معظمها
بمكافآت الطلبة ومستحقيها،
مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على
زيـ ــادة قـيـمــة الـمـكــافــأة الطالبية
لطلبة التعليم العالي إ لــى 300
دينار ،وشمولها أبناء الكويتيات
وغير محددي الجنسية "البدون".
وقــال المطر إنــه فيما يتعلق
بــالـطـلـبــة الـ ـب ــدون ف ــإن أع ــداده ــم
قـلـيـلــة وال يـسـتـطـيـعــون تـحـمــل

المطر والجمهور في اجتماع «التعليمية» أمس
األعـبــاء الــدراسـيــة وقيمة رســوم
ً
الكتب والمذكرات ،مشيرا إلى أن
زيــادة المكافأة ستشمل جميع
طلبة التعليم الـعــالــي س ــواء في
جامعة الكويت أو الهيئة العامة
لـلـتـعـلـيــم الـتـطـبـيـقــي وال ـتــدريــب
أوالبعثات الداخلية.
واع ـت ـبــر ال ـم ـطــر أن ع ــدم منح

الطالب الكويتي المتزوج من غير
كويتية مكافأة طالبية خطأ ،لذا
اتـجـهــت الـلـجـنــة إل ــى تصحيحه
بـ ــال ـ ـمـ ــواف ـ ـقـ ــة ع ـ ـلـ ــى أن ت ـش ـم ــل
ال ـم ـك ــاف ــآت ال ـط ـل ـبــة الـكــويـتـيـيــن
المتزوجين من غير كويتيات.
وأكـ ـ ـ ـ ــد أن الـ ـلـ ـجـ ـن ــة وضـ ـع ــت
ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــا عـ ـن ــد م ـنــاق ـشــة

االق ـ ـت ـ ــراح ـ ــات حـ ـج ــم ال ـم ـش ــاك ــل
االقـتـصــاديــة الـتــي تـعــانــي منها
الكويت وحجم التدفقات النقدية،
ولكن المكافآت تعتبر جــزء ا من
ال ـق ـض ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة والـتـنـمـيــة
البشرية في ظل معاناة  %80من
أولياء األمــور من ارتفاع األعباء
الدراسية ألبنائهم الطلبة.

تـقــدم الـنــائــب بــدر الحميدي
بــاقـتــراح بقانون بشأن تعمير
واسـ ـتـ ـثـ ـم ــار جـ ــزيـ ــرة ب ــوب ـي ــان،
وأك ــد فــي مــذكــرتــه اإليـضــاحـيــة
على حماية الثروات الطبيعية
واستثمار األراض ــي واالنتفاع
بـ ـه ــا ،وت ـ ـقـ ــوم الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـلــى
ح ـف ـظ ـهــا وحـ ـس ــن اس ـت ـغــال ـهــا
بمراعاة مقتضيات أمن البالد.
وج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــذك ـ ـ ـ ــرة
اإلي ـ ـضـ ــاح ـ ـيـ ــة" :ل ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــان مــن
ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــروري قـ ـ ـي ـ ــام الـ ـحـ ـك ــوم ــة
بمسؤولياتها وتدارك ما أصاب
قلة طرح المشاريع االستثمارية
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـج ــدي ــدة على
الرغم مما أكدته الدراسات من
ال ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة للعديد
م ـن ـهــا ،ومـ ــا تــرت ـبــه م ــن عــوائــد
مالية".
وت ـ ـ ــابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت" :وع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى ن ـح ــو
مـهــم تــأتــي م ــن ال ـم ـشــاركــة بين
الـ ـقـ ـط ــاعـ ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــام وال ـ ـخـ ــاص
وتشجيع استثمار رأس المال
األجـنـبــي وغـيــرهـمــا ،ولـمــا كــان
من ضمن المحاور االقتصادية
استثمار وتعمير جزيرة بوبيان
اقـتـصــاديــا ومــالـيــا ،إل ــى جانب
ال ـب ـعــد األم ـن ــي لـحـمــايــة ال ـبــاد
ج ـم ـي ـع ـهــا ت ــؤك ــد أه ـم ـي ــة ط ــرح
المشروع باقتراح بقانون تلتزم

بدر الحميدي

أحـكــامــه وغــايـتــه وأهــدافــه على
نحو خــاص استثمار الجزيرة
وتطويرها".
وأردف ــت" :وقــد صــدر بالفعل
م ـ ـنـ ــذ س ـ ـ ـنـ ـ ــوات عـ ـ ـ ــدة قـ ـ ـ ـ ــرارات
ل ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــاع ـت ـم ــاد
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـط ـ ـطـ ــات وال ـ ـت ـ ـصـ ــام ـ ـيـ ــم
لتطوير الجزيرة واستغاللها،
ولكنها لم تر تنفيذا على أرض
الواقع ،رغم إعالن الحكومة عن
طرحها مشاريع عدة إال أن هذه
المشاريع لم تر النور حتى اآلن
رغم الحاجة إلى تطوير وتنمية
الـجــزر لــواحــد مــن المشروعات
الكبرى".

وأضــافــت" :ولما كــان الثابت
عـ ـل ــى أرض الـ ـ ــواقـ ـ ــع انـ ـتـ ـش ــار
ظ ـ ــاه ـ ــرة قـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـعـ ــروض مــن
الـقـســائــم الـخــدمـيــة والـتـجــاريــة
م ــع ت ـبــاطــؤ وت ـي ــرة االسـتـثـمــار
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر فــي
أسعار النفط محليا وعالميا،
لــذلــك ج ــاء ه ــذا االق ـت ــراح بقيام
الحكومة بطرح المشروع على
الشركات المدرجة أسهمها في
سوق الكويت لــأوراق المالية،
وتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك مـ ـعـ ـه ــا الـ ـمـ ـش ــاري ــع
الـصـغـيــرة وال ـم ـتــوس ـطــة .ولـهــا
الحق في االستعانة بالشركات
الـعــالـمـيــة الـمـتـخـصـصــة بـهــذه
ال ـنــوع ـيــة م ــن ال ـم ـش ــاري ــع الـتــي
ت ـق ــوم ع ـلــى تـنـفـيــذ االس ـت ـث ـمــار
بـجــزيــرة بــوبـيــان س ــواء بنظام
البناء والتشغيل والتحويل إلى
الدولة  ،B.0.Tذلك أن االستثمار
وف ـ ــق ه ـ ــذا اإلج ـ ـ ـ ــراء ف ـض ــا عــن
رفـ ـ ــع ت ـك ــال ـي ــف ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع عــن
الخزانة العامة تتحقق به وفرة
الـمـشــاريــع اإلنـتــاجـيــة ،وي ــؤدي
إلى اإلفادة من الخبرات المحلية
والعالمية والنظم المتطورة في
سرعة إنـجــاز مشاريع اإلعمار
والتنمية واالستثمار ذي العائد
المالي".

«الميزانيات» %79 :من األرباح لم تحول إلى خزينة الدولة
 %150زيادة النفقات التشغيلية لـ «البترول» خالل  10سنوات ...و 3مشاريع متعثرة!
●

محيي عامر

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب
الختامي خالل اجتماعها أمس موضوع
عدم إحالة األربــاح المحتجزة والمقرر
تحويلها سابقا إلى االحتياطي العام،
ومـشــروع مرسوم التحاسب ،بحضور
م ـم ـث ـل ـي ــن عـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
المختصة.
وق ــال رئـيــس اللجنة الـنــائــب د .بــدر
المال إن اللجنة حرصت على أن تكون
الحكومة ممثلة في االجتماع على أعلى
مستوى ،وتم توجيه الدعوة إلى سمو
رئيس مجلس الــوزراء ووزيــري المالية
والنفط ولكن بناء على فتاوى قانونية
غير سليمة لم يتم حضور سمو رئيس
مجلس الوزراء وال الوزراء وإنما اقتصر
الحضور على ممثلين عن وزارة النفط
وم ــؤس ـس ــة ال ـب ـت ــرول وال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
لالستثمار ووزارة المالية.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف :ك ـل ـن ــا الح ـظ ـن ــا ال ـت ـخ ـبــط
الحكومي ال ــذي حصل أمــس األول في
التصريحات أوال بترحيب سمو رئيس
مجلس الـ ــوزراء بـحـضــوره مــع ال ــوزراء
وبـعــدهــا بـ ـ  7دقــائــق ذك ــر مــوقــع وكــالــة
األنباء الكويتية (كونا) أن سموه يعتذر
اس ـت ـنــادا إل ــى ال ـم ــادة  91مــن الــدسـتــور
التي تقرر أنه ال يجوز القيام بأي عمل
برلماني قبل أداء القسم أم ــام مجلس
األمة.
وأكــد المال أن عمل ال ــوزراء في قاعة
عبدالله السالم فقط هو العمل البرلماني
ممثال بــالـمــداولــة والـتـصــويــت ،أمــا في
ال ـل ـجــان فـحـســب الــائ ـحــة الــداخ ـل ـيــة ال

يجوز لـلــوزراء المداولة وكــل ما هنالك
فقط إبــداء رأيهم التنفيذي ،معتبرا أن
الفتوى التي استند إليها سمو رئيس
مجلس الـ ــوزراء بــاالعـتــذار عــن حضور
االجتماع فتوى غير قانونية وسنة غير
حميدة ومستهجنة.
وب ـيــن أن ه ـنــاك خ ـبــرا آخ ــر نـشــر في
وك ــال ــة األنـ ـب ــاء ال ـكــوي ـت ـيــة (ك ــون ــا) جــاء
أيـضــا مناقضا لكتاب أرس ــل مــن سمو
رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس
األمة ،إذ ذكر الخبر أنه تم إرسال اعتذار
إلــى رئيس مجلس األمــة بينما صيغة
الكتاب الـتــي أرسـلــت لرئيس المجلس
ل ــم ت ـح ـمــل ص ـي ـغــة اع ـ ـتـ ــذار ب ــل تكليف
الـ ـ ــوزراء المختصين بــاتـخــاذ مــا يلزم
تجاه الموضوعات المدرجة على جدول
األعمال.
وأوضـ ــح أن الـلـجـنــة بـحـثــت أسـبــاب
عدم توريد األرباح المحتجزة للخزينة
العامة ،وتبين للجنة أن ما تم تحويله
من النسب المقررة من صافي األربــاح
للخزينة العامة للدولة يمثل فقط %21
مــن المبالغ المعتمد تحويلها ،بينما
هناك  %79من األرباح المحتجزة مازالت
موجودة لدى الجهات الحكومية.
ولفت إلــى أن نصيب األســد من هذه
الـمـبــالــغ ال ـتــي لــم ت ـحــول ل ــدى مؤسسة
البترول الكويتية ،وجهة واحدة امتثلت
وح ــول ــت األربـ ـ ـ ــاح ال ـم ـح ـت ـجــزة بنسبة
 %100هي الهيئة العامة للصناعة ،في
حين تفاوتت نسب التحويالت لألرباح
المحتجزة بـ  %48من مؤسسة الموانئ
الكويتية ،و %61من هيئة االتصاالت،
و 19من مؤسسة البترول الكويتية.

جانب من اجتماع «الميزانيات» في مسرح المجلس أمس
وأكد أن الحديث هنا عن مبالغ كبيرة
من األرباح المحتجزة والتي تم االتفاق
سابقا على جدولة جزء منها وجزء آخر
لــم يـتــم االت ـف ــاق عـلــى جــدولـتــه وحسب
الحساب الختامي كان يتعين إحالتها
للخزينة العامة.
ونوه بأن مؤسسة البترول الكويتية
التزمت بسداد ما يقارب  1.8مليار دينار
من األرباح للخزينة العامة للدولة التي
تـمــت جــدولـتـهــا ول ـكــن تـبـيــن للجنة أن
األقساط المتفق على جدولتها في السنة
المالية  2021 / 2020تقارب  1.430مليار
دينار لم يتم توريدها رغم قرب انتهاء
السنة المالية تحت مبرر الحاجة إلى
االتفاق على إعادة جدولة كل األرباح.
وبين أن هناك أرباحا لم يتم االتفاق
على جدولتها خاصة بالسنوات المالية
 2014 / 2013و 2018 / 2017و/ 2018
 2019و ،2020 / 2019وتبلغ قيمتها أكثر

من  4مليارات دينار.
ولفت إلى أنه تبين للجنة أن الهيئة
الـ ـع ــام ــة ل ــاس ـت ـث ـم ــار رفـ ـض ــت م ـق ـتــرح
مــؤسـســة الـبـتــرول فــي عملية الـجــدولــة
وطرحت مقترحا بديال أفادت مؤسسة
البترول أنها ال تستطيع االلتزام به.
وأف ـ ــاد بـ ــأن ه ـن ــاك م ـبــالــغ م ــوج ــودة
كأرباح محتجزة لدى مؤسسة البترول،
وأغـلــب الـجـهــات األخ ــرى سيتم توريد
األرب ـ ــاح الـمـحـتـجــزة لــديـهــا قـبــل نهاية
ال ـس ـنــة ال ـمــال ـيــة م ـمــا ي ـج ـعــل الـمـشـكـلــة
تنحصر في جهة واحدة.
من جانب آخر ،قال المال إن مشروع
مــرســوم الـتـحــاســب لــم يـقــدم بالطريقة
السليمة ليكون قيمة مضافة للمالية
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،م ـب ـي ـن ــا أنـ ـ ــه وفـ ـق ــا لـ ـل ــدراس ــة
المعروضة فإن المسؤولين في مؤسسة
الـ ـبـ ـت ــرول ي ـ ــري ـ ــدون ت ـح ــوي ــل ج ـ ــزء مــن
اإليــرادات النفطية واالحتفاظ بالمبالغ

المتبقية وبعد ذلك يتم خصم التكاليف
ثم تحويل  %75من الناتج وإبقاء %25
كربحية لدى المؤسسة.
وقال :هذا األمر غير سليم ولن يخدم
المالية العامة وكنا نتمنى وجود رئيس
ال ـح ـكــومــة ووزي ـ ـ ــري ال ـن ـفــط وال ـمــال ـيــة،
وأبلغت وكيلي وزارتي النفط والمالية
بــرســالــة واض ـح ــة م ــن الـلـجـنــة مـفــادهــا
أنه يمنع أن يكون في هذا المرسوم أي
تـفــويـضــات لــوزيــر الـنـفــط أو المجلس
األعـلــى لـلـبـتــرول ،وأن النسب يجب أن
تـكــون م ـحــددة وواض ـحــة وال يـجــوز أن
يتم تفويض المجلس األعلى للبترول أو
وزير النفط بتحديد هذه النسب.
وأضـ ـ ـ ــاف :أي كـ ــام ع ــن تـفــويـضــات
سيقابل بمسؤولية سياسية ،واألمــور
يجب أن تكون واضحة بما يعود بالنفع
على المالية العامة وبما يعود أيضا
بالنفع على مؤسسة الـبـتــرول ،ونريد

مرسوم تحاسب عادل ال يرجح كفة على
كفة ،وال تكون تغطية العيوب السابقة
في اإلدارة سببا في إصدار هذا المرسوم.
وب ـي ــن أنـ ــه ت ــم ال ـح ــدي ــث ع ــن تقنين
الـنـفـقــات ولـكــن اللجنة واجـهـتـهــم بأنه
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة زادت
الـنـفـقــات التشغيلية  ،%150ومــازالــت
هناك مشاريع متعثرة إذ لم ينته مشروع
الوقود البيئي رغم مرور أكثر من سنتين
على موعد انتهائه ،ومصفاة الــزور لم
تنته ومشاريع عدة كذلك لم يتم االنتهاء
منها ،باإلضافة إلى وجــود مشكلة في
م ـش ــروع (س ــي ك ــي ب ــي س ــي) ف ــي كـنــدا،
مــؤكــدا أنــه غير مقبول أن تتم معالجة
اإلخفاقات من اإليرادات النفطية.
وكـشــف عــن وج ــود بند فــي الــدراســة
ينص على أنه إذا زادت نسبة االقتراض
على  %30فلن يتم توريد أرباح للدولة،
مبينا أنه أبلغ اللجنة رفضه لهذا البند.
وش ــدد عـلــى أن تـحــويــل شــركــة نفط
ال ـك ــوي ــت إل ـ ــى م ــرك ــز رب ـح ـي ــة ال يـعـنــي
ب ــال ـض ــرورة ال ـق ـب ــول بــال ـمــال ـيــة الـعــامــة
وإي ـ ـ ــرادات ال ــدول ــة ال ـتــي يـشـكــل الـقـطــاع
النفطي نسبة كبيرة منها.
وقـ ـ ــال :رســال ـت ـنــا واض ـح ــة إلـ ــى األخ
رئيس الــوزراء بأننا كنا نتمى أن يأتي
ويرى ويسمع بنفسه ما هي المالحظات
التي لم يتم الرد عليها ودرجة الغموض
في الدراسات المقدمة ،مبينا أن اللجنة
أبلغت الحضور من الجانب الحكومي
رف ـض ـهــا ال ـق ــاط ــع ألي ت ـفــوي ـضــات يتم
ت ـض ـم ـي ـن ـهــا ف ـ ــي م ـ ــرس ـ ــوم ال ـت ـح ــاس ــب
للمجلس األعلى للبترول أو وزير النفط
في تحديد النسب.

برلمانيات
سلة برلمانية
القطان :مقابل نقدي
عن إجازات «الصحة»

قدم النائب د .علي القطان
اقتراحا برغبة باستثناء
كافة موظفي القطاع
الصحي بوزارة الصحة من
نص املادة ( ،)40ومنحهم
مقابال نقديا عن رصيد
اإلجازات الدورية التي
تزيد على الحد املسموح به
قانونًا أثناء الخدمة أو عند
انتهائها.
وذكر أنه يجوز للموظف
بناء على رغبته طلب
ترحيل وتجميع اإلجازات
الدورية التي لم يحصل
عليها بسبب حاجة العمل
ومنع اإلجازات عنه مهما
زادت عن الرصيد املسموح
به قانونًا.
ويطبق رصيد اإلجازات
الدورية بأثر رجعي اعتبارًا
من تاريخ  2020/1/1على
جميع موظفي القطاع
الصحي التابعني لوزارة
الصحة.

العتيبي إللغاء الحبس
بـ «المرئي والمسموع»

قدم النائب فارس العتيبي
اقتراحا بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم
( )61لسنة  2007بشأن
اإلعالم املرئي واملسموع،
إللغاء عقوبة الحبس
واالكتفاء بالغرامات املالية،
وضبط األفعال التي كانت
تتسم بالضبابية والحد من
القيود القانونية ،تعزيزًا
لحرية الرأي التي كفلها
الدستور.

الحويلة يسأل عن تجديد
عقود وافدين بـ«النفط»

ّ
وجه النائب د .محمد
الحويلة سؤاال إلى وزير
النفط وزير التعليم العالي
د .محمد الفارس ،قال فيه:
"قامت الشركات التابعة
ملؤسسة البترول الكويتية
بتجديد عقود نحو 300
مهندس وافد خالل الفترة
املاضية ،معظمهم في شركة
البترول الوطنية الكويتية،
وشركة نفط الكويت
وصناعة الكيماويات،
ونفط الخليج ،وكيبيك ،في
ظل أزمة توظيف وبطالة
حقيقية يتعرض لها شباب
الكويت ،مما يخالف توجه
الدولة نحو تطبيق سياسة
اإلحالل والتوظيف وقرارات
ديوان الخدمة املدنية بشأن
قواعد تكويت الوظائف
الحكومية ،لذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي :ما
السبب وراء قرار التجديد
للمهندسني الوافدين في
الشركات املذكورة لكل شركة
على حدة؟ وهل نشر إعالن
توظيف للكويتيني في
التخصصات التي تم فيها
التجديد للوافدين؟ إذا كان
الجواب باإليجاب فيرجى
تزويدي بصورة من اإلعالن،
وعدد املتقدمني لها ،وأسباب
رفضهم إن وجدت؟".

ً
العرو يقدم تعديال على
شروط عضوية األندية

قدم النائب مبارك العرو
اقتراحا بقانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم
 87لسنة  2017في شأن
الرياضة بإلغاء شرط تزكية
طلب العضوية من عضوين
عاملني ،أو من أحد أعضاء
الجمعية العمومية ،لقبول
العضوية لجميع األندية
الرياضية ،وتوحيد رسوم
االشتراك.
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محليات
«الجمعيات الطبية» ناقشت مع وزير الصحة مطالب األطباء
ةديرجلا
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وصفت قرارات «الخدمة المدنية» بحق فائض إجازات «الجيش األبيض» بأنها صادمة ومحبطة
عادل سامي

أهكذا يكافأ
القطاع الطبي؟
وهل لوائح
ديوان الخدمة
محصنة من
التعديل؟
«األسنان»

اج ـت ـم ــع م ـم ـث ـلــو الـجـمـعـيــة
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وج ـم ـع ـي ـت ــي أطـ ـب ــاء
األس ـ ـ ـنـ ـ ــان ،وال ـ ـجـ ــراح ـ ـيـ ــن ،مــع
وزير الصحة الشيخ د .باسل
الصباح ،وتمت مناقشة العديد
من مطالب مزاولي مهنة الطب،
وتم التوصل إلى حلول سيرى
أغلبها النور قريبا.
وأك ـ ـ ـ ـ ــد رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة
الطبية د .أحـمــد الـعـنــزي ،أنه
تمت مناقشة موضوع ترحيل
اإلج ــازات ،الــذي شغل األطباء
خالل الفترة الماضية ،مضيفا
أن «وزي ــر الـصـحــة أبلغنا أنــه
خاطب ديوان الخدمة المدنية
فــي الـســابــق بـهــذا ال ـشــأن ،كما
تـ ـ ــم طـ ـ ـ ــرح ال ـ ـ ـمـ ـ ــوضـ ـ ــوع ع ـلــى
مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،وت ــم رفـضــه
ألنه يتعارض مع المادة  40من
لوائح ونظم الديوان».
وأوض ـ ـ ـ ــح أن ال ـج ـم ـع ـيــات
ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت بـ ـتـ ـفـ ـعـ ـي ــل ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة
 80ل ـ ـقـ ــانـ ــون مـ ـ ــزاولـ ـ ــة م ـه ـنــة
ال ـ ـطـ ــب وال ـ ـم ـ ـهـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدة
ر قـ ـ ــم  2020/70ا لـ ـ ـ ــذي يـنــص
ع ـل ــى ت ـخ ــوي ــل وزيـ ـ ــر الـصـحــة

بصالحيات «الخدمة المدنية»،
الف ـتــا إل ــى أن ال ــوزي ــر رد بأنه
تـمــت مـخــاطـبــة إدارة الـفـتــوى
والتشريع بما يخص اللوائح
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وب ــان ـت ـظ ــار ال ــرد
القانوني بهذا الشأن ،كما تمت
مخاطبة الديوان إلضافة سنة
إضــاف ـيــة عـلــى ق ـ ــراره ليصبح
تــرح ـيــل اإلج ـ ـ ــازات  6س ـنــوات
ً
بدال من  ،5تماشيا مع الظروف
االستثنائية الحالية.
وفي سياق المواقف ،انتقد
ع ـ ـ ــدد مـ ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـط ـب ـي ــة
والـ ـصـ ـحـ ـي ــة قـ ـ ـ ـ ـ ــرارات دي ـ ـ ــوان
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة ال ـ ـمـ ــدن ـ ـيـ ــة ب ــرف ــض
استبدال اإلجازات ببدل مالي،
وع ـ ـ ــدم ت ــرح ـي ــل الـ ـف ــائ ــض مــن
إج ـ ـ ـ ــازات "الـ ـجـ ـي ــش األبـ ـي ــض"
مــن إداري ـي ــن وأط ـب ــاء وفنيين
وممرضين ،واعتبروا أن هذه
القرارات "صادمة ومحبطة".
وطــالـبــت تـلــك الـجـهــات ،في
بيانات أمس" ،الخدمة المدنية"
بإعادة النظر في قرارات رفض
ترحيل الفائض من اإلجازات،
لـتـحـفـيــز ال ـص ـف ــوف األمــام ـيــة

بـ ـ ـق ـ ــرارات إي ـج ــاب ـي ــة ب ـ ــدال مــن
خذالنهم.

الجمعية الطبية
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،اع ـت ـب ــرت
الـجـمـعـيــة الـطـبـيــة رف ــض دي ــوان
الخدمة المدنية استثناء األطباء
من استبدال إجازاتهم ببدل نقدي
أو تــرحـيــل ال ـفــائــض مـنـهــا ،بعد
حرمانهم من اإلجازات لمدة تزيد
عـلــى الـسـنــة ،وال ـتــي لــم يعترض
عليها األطـبــاء قياما بواجبهم،
ظلما كبيرا على هذه الفئة التي
قــدمــت ال ـعــديــد م ــن الـتـضـحـيــات
خـ ــال ال ـج ــائ ـح ــة ،وي ــزي ــد نـســب
االحتراق الوظيفي.
وذكـ ــرت الـجـمـعـيــة ،فــي بـيــان،
أن استبدال اإلجازات ببدل مالي
والتعويض عنها ال يحتاج الى
وجود قانون ،كونهم حرموا حتى
من إجازاتهم التي يستحقونها،
مؤكدة أن الجمعية تشد على يد
وزارة الصحة لتتحرك بمخاطبة
إدارة الفتوى والتشريع للضغط
ع ـل ــى دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة ال ـمــدن ـيــة

مخاطبة «الخدمة المدنية» لرفع رصيد اإلجازات
الدفعة الثامنة من لقاح «فايزر» تصل األحد
أكــدت وزارة الصحة أن ،الوزير د .باسل الصباح ،خاطب مجلس
الخدمة المدنية للموافقة على أن يحتفظ موظفوها برصيد إجازاتهم
الدورية التي لم ينتفعوا بها خالل  6سنوات بدال من  5سنوات.
وقــالــت الـ ــوزارة ،فــي بيان صحافي ،إن "الصباح خاطب الخدمة
المدنية أيضا للموافقة على منح بدل خطر وعدوى لكل العاملين في
مستشفيات ومراكز ومختبرات وجميع أماكن التطعيم والمحاجر
الصحية بالوزارة ،لما يتعرضون له من مخاطر اإلصابة".
وأشارت إلى أن الوزير أصدر قرارا تضمن صرف بدل خفارة كامال
في حال استيفاء الحد األدنى للساعات المقررة قبل التمتع باإلجازة.
في مجال آخــر ،أعلنت وزارة الصحة أن الدفعة الثامنة من لقاح

"فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد ستصل إلى البالد األحد
المقبل.
وقال الوكيل المساعد لشؤون األدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة
د .عبدالله البدر لـ "كونا" إن هناك دفعة أخرى من لقاح "استرازينيكا"
ستصل خالل األيام المقبلة.
وأشــار البدر إلى حرص الكويت على مواجهة جائحة "كورونا"،
ً
مؤكدا أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع االلتزام باالشتراطات الصحية
لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.
وأفاد بأن انتظام وصول كميات اللقاحات سيساهم برفع وتيرة
التطعيمات بشكل ملحوظ تدريجيا.

«األميري» لم يتأثر بانقطاع الكهرباء

ً
وكيل الصحة متفقدا المستشفى األميري بعد انقطاع الكهرباء
تسبب خـلــل فــي إح ــدى مـحـطــات التحويل
الرئيسية للكهرباء بقطع التيار عن المستشفى
األميري وبعض األجزاء المحيطة في المنطقة.
وك ـ ـش ـ ـفـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر صـ ـحـ ـي ــة مـ ـطـ ـلـ ـع ــة أن
المستشفى لــم يـتــأثــر بــانـقـطــاع الـتـيــار حيث
عـمـلــت ال ـم ــول ــدات االحـتـيــاطـيــة م ـبــاشــرة بعد
االنقطاع.
وتواجد في المستشفى فور انقطاع التيار
وكيل وزارة الصحة د .مصطفى رضا ووكيل
الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع
المهندس إبــراهـيــم الـنـهــام ومــديــر مستشفى

األميري د .علي العلندا ورئيسة قسم الطوارئ
في المستشفى د .منيرة العصفور لالطمئنان
على سير العمل.
وكانت قوة اإلطفاء العام أعلنت أن فرقتي
إطـفــاء الهاللي والمدينة تمكنتا مساء أمس
االول من إخماد حريق محدود نشب في محول
للكهرباء في منطقة دسمان.
وأع ـل ـنــت ال ـق ــوة ف ــي ب ـي ــان أم ــس أن فــرقـتــي
اإلط ـفــاء تعاملتا مــع الـحــريــق ال ــذي لــم يسفر
عن وقوع إصابات بشرية واقتصرت األضرار
على الماديات.

باسل الصباح مستقبال وفد الجمعيات الطبية
ل ـل ـمــواف ـقــة ع ـل ــى هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات
ومتابعة هذا الموضوع بحرص
شديد ،وأال تقف عند هذا الحد،
كــون األطباء مــازالــوا مظلومين،
ألن ع ــدم الـسـمــاح لـهــم بــاإلجــازة
وع ــدم اعـطــائـهــم بــديــا مــالـيــا أو
ترحيل إجــازاتـهــم الفائضة هي
سياسة قانون "الكيل بمكيالين"،
"ونـ ـح ــن ك ـج ـم ـع ـيــة ن ــرف ــض ه ــذا
الشيء ونقف ضده".
وأكدت أنها كانت لها تحركات
وم ـخــاط ـبــات ســاب ـقــة السـتـثـنــاء
األطـ ـ ـب ـ ــاء ف ـ ــي ال ـ ـبـ ــديـ ــل الـ ـم ــال ــي
إلجازاتهم أسوة ببعض الوزارات
األخرى أو ترحيل الفائض منها،
إيمانا منها بحق األطباء في هذا
الـ ـش ــيء ،ودعـ ــت دي ـ ــوان الـخــدمــة
ال ـمــدن ـيــة إلـ ــى إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر في
قــراراتــه جيدا قبل إصــدارهــا مع
ال ـف ـئــات ال ـت ــي تـضـحــي بنفسها
فــي الـصـفــوف االمــامـيــة مــن اجــل
هذا الوطن الحبيب ،وتحفيزهم
ب ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات إي ـ ـجـ ــاب ـ ـيـ ــة بـ ـ ـ ــدال مــن
خذالنهم بقرارات سلبية.

أطباء األسنان
بدوره ،استنكر رئيس جمعية

أطباء األسنان د .محمد دشتي ما
يواجهه القطاع الطبي من وقف
إجازاتهم وعدم صرف مكافآتهم،
مـشـيــرا ال ــى أن ــه "ال إج ـ ــازات وال
ترحيل لالجازات وال بدل نقدي
عن اإلجازات وال مكافأة للصفوف
األول ــى مــن الـقـطــاع الـطـبــي ،فهل
ه ـكــذا يـكــافــأ أط ـبــاؤنــا يــا دي ــوان
الخدمة المدنية؟".
وق ــال د .دش ـتــي ،فــي تصريح
ص ـحــافــي" ،ب ـعــد م ـضــي ع ــام من
الجائحة والعمل والجهود التي
قــام بها األطـبــاء ،والضغط على
الطاقم الطبي والقرارات الصادرة
ب ـع ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـل ـح ـصــول على
إجازات للقطاع الطبي ،والجهود
ال ـم ـب ــذول ــة م ــن أطـ ـب ــاء األسـ ـن ــان
وج ـم ـي ــع الـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـي ــة فــي
مكافحة الــوبــاء ،تــم الــرد برفض
السماح بترحيل االجازات وبدل
نقدي للطواقم الطبية من ديوان
ال ـخــدمــة ال ـمــدن ـيــة اس ـت ـن ــادا الــى
المادة  ،40بحجة تعارضها مع
أحكام ولوائح الخدمة المدنية،
ف ـه ــل أح ـ ـكـ ــام ول ـ ــوائ ـ ــح ال ـخ ــدم ــة
الـ ـم ــدنـ ـي ــة م ـح ـص ـن ــة وال يـمـكــن
تـعــد يـلـهــا للمصلحة ال ـعــامــة أو
بما يتناسب مع طبيعة العمل؟

م ــع ال ـع ـلــم أن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر من
القطاعات والـجـهــات الحكومية
ف ــي الـ ــدولـ ــة ي ـح ــق ويـ ـج ــوز لـهــا
ت ـ ــرحـ ـ ـي ـ ــل إج ـ ـ ــازاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا أو ب ـي ــع
أرصدتها".
ولفت إلى أن جمعية األسنان
وجـ ـه ــت مـ ـن ــاش ــدة إل ـ ــى ال ـل ـج ـنــة
الصحية ورئيس وبعض أعضاء
مجلس األم ــة قـبــل أشـهــر قليلة،
ل ـل ـت ــواص ــل م ــع ديـ ـ ــوان ال ـخــدمــة
ال ـم ــدن ـي ــة ل ـت ـعــديــل هـ ــذه ال ـم ــادة
م ــن لــوائ ـحــه" ،وتــواص ـل ـنــا كــذلــك
مع الــديــوان العام الماضي ،وتم
الرفض ،كما تواصلنا معهم مرة
أخ ــرى مــن خ ــال وزارة الصحة
وجاء الرد بالرفض أيضا".

نقابة العاملين بالصحة
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس ن ـق ــاب ــة
العاملين بوزارة الصحة حسين
العازمي أن قرارات ديوان الخدمة
المدنية بحق "الجيش األبيض"
م ــن إداريـ ـ ـي ـ ــن وأط ـ ـبـ ــاء وفـنـيـيــن
وممرضين "صــادمــة ومحبطة"،
خ ــاص ــة قـ ـ ــرار رفـ ـ ــض اسـ ـتـ ـب ــدال
اإلج ـ ـ ـ ـ ــازات بـ ـب ــدل مـ ــالـ ــي ،وعـ ــدم
ترحيل الفائض منها ،على الرغم

من عملهم في ظروف قاسية في
ظل الجائحة دون الحصول على
إجازات.
وح ــذر الـعــازمــي ،فــي تصريح
ص ـ ـ ـحـ ـ ــافـ ـ ــي ،دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
ال ـمــدن ـيــة م ــن ت ـجــاهــل الـعــامـلـيــن
ف ـ ــي "الـ ـ ـصـ ـ ـح ـ ــة" ،و"الـ ـمـ ـم ــاطـ ـل ــة"
فـ ــي ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات الـ ـت ــي ت ـص ــب فــي
مـصـلـحـتـهــم ،م ـثــل ال ـتــأخ ـيــر في
صرف مكافآت الصفوف األمامية
حـ ـت ــى اآلن ،فـ ـض ــا ع ـ ــن ر ف ــض
استبدال إجازاتهم أو ترحيلها،
وعـ ـ ــدم صـ ـ ــرف بـ ـ ــدالت الـ ـع ــدوى
وال ـخ ـط ــر وال ـت ـل ــوث لـلـمــوظـفـيــن
اإلداريـ ـي ــن ،وحـصــرهــا فــي فئات
مـعـيـنــة ،م ـمــا ي ـعــد ظـلـمــا كـبـيــرا،
ألن جميع العاملين في الــوزارة
بمختلف قطاعاتها يتعرضون
للمخاطر والتلوث والعدوى.
وش ـ ـ ــدد عـ ـل ــى عـ ـ ــدم ال ـس ـك ــوت
على ظلم ديوان الخدمة المدنية
للجيش األبيض ،مشيرا إلــى أن
الـنـقــابــة ت ــدرس ات ـخــاذ تحركات
ق ــان ــون ـي ــة ألخـ ــذ ال ـح ـق ــوق ب ـقــوة
ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،مـ ـط ــالـ ـب ــا الـ ـ ــديـ ـ ــوان
بـ ـ ــاإلسـ ـ ــراع فـ ــي إن ـ ـهـ ــاء م ـع ــان ــاة
العاملين بوزارة الصحة.

انتصار العلي شاركت في جلسة حوارية لمؤسسة
«هي عربية» عن أهمية الصحة النفسية
نظمت مؤسسة "هــي عربية"،
المنصة األول ــى مــن نوعها التي
تـعـنــى بـتـمـثـيــل وتـمـكـيــن ال ـمــرأة
العربية وإبراز دورها وإنجازاتها
ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ،جلسة
حـ ــواريـ ــة ح ـ ــول أه ـم ـي ــة ال ـص ـحــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة ،ب ـم ـش ــارك ــة عـ ـ ــدد مــن
المتحدثات ال ـبــارزات مــن أنحاء
الـعــالــم الـعــربــي ،وذل ــك بمناسبة
اليوم العالمي للمرأة.
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رئـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة م ــؤسـ ـس ــة
"انتصار" ،الشيخة انتصار سالم
العلي ،في كلمة لها خالل الجلسة:
"ج ـم ـع ـنــا دالئ ـ ــل ك ـب ـيــرة ع ـلــى أن
احتفاظ النساء بما يعتقدن أنها
أسرار كبيرة وعدم مشاركتها مع
أي شخص ثان ،حتى لو إليجاد
حلول هو من أكبر أسباب الصحة
النفسية المتدنية ،موضحة أن
م ـشــاركــة مـشــاكـلـنــا م ــع اآلخــريــن
وال ـ ـبـ ــوح ب ـه ــا م ــن أكـ ـب ــر أس ـب ــاب
االنفراج والحياة األفضل".
ب ــدوره ــا ،أك ــدت اختصاصية

مؤسسة عيادة
الصحة النفسيةِ ،
"ه ـم ـســات ال ـس ـكــون" ف ــي سلطنة
ُعمان ،بسمة آل سعيد أنه "يجب
على النساء تثمين ما وصلن إليه
وما حققنه من نجاح ،وعدم الشك
ً
فــي أنفسهن كـثـيــرا كـمــا يحصل
ً
أحيانا".
ـؤسـســة
م ــن جـهـتـهــا شـ ــددت مـ ِ
عـ ـي ــادة ال ـم ــد وال ـ ـجـ ــزر ف ــي دول ــة
اإلم ــارات د .مريم كتيت على أنه
ً
"مــن المهم جــدا أن نذكر أنفسنا
بأن الحياة تستمر بالمد والجزر،
وأن ـن ــا قـ ـ ــادرون ع ـلــى إع ـ ــادة نــور
األمـ ـ ــل وخـ ـل ــق ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ــذي
نسعى إليه".
من جانبها ،قالت اختصاصية
ال ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـنـ ـفـ ـسـ ـي ــة وال ـ ـع ـ ــاج
ً
النفسي رانـيــة عـطــا الـلــه" :نـظــرا
ألن اعتالل الصحة النفسية يؤثر
ع ـلــى ال ـن ـس ــاء ب ـش ـكــل م ـضــاعــف،
ً
وخ ـص ــوص ــا أن ال ـن ـس ــاء بـشـكــل
ّ
ع ـ ــام ك ـ ــن وم ـ ــا زل ـ ــن "م ـم ـت ـصــات
ل ـل ـص ــدم ــات" ل ـت ــأث ـي ــرات جــائـحــة

جانب من المشاركات في الجلسة الحوارية
كـ ــو ف ـ ـيـ ــد  19ع ـ ـلـ ــى ع ــا ئ ــا تـ ـه ــن
ومجتمعاتهن ،فإننا أمام موقف
ّ
ص ـع ــب ومـ ـع ــق ــد بـ ــا ش ـ ــك .وم ــع
ذلــك ،فـهــذه فــرصــة للعالم إليــاء

اهتمام متزايد بالصحة النفسية
والصحة العامة للنساء ،لتكون
عـ ـل ــى رأس ق ــائـ ـم ــة األول ـ ــوي ـ ــات
العالمية".

ً
الكويت رئيسا للرابطة العربية للروماتيزم

بوطيبان :أنصح مرضى الروماتيزم بتلقي لقاح «كورونا» واستشارة طبيبهم
●

عادل سامي

تـ ـسـ ـلـ ـم ــت دول ـ ـ ـ ــة الـ ـك ــوي ــت
رئ ـ ــاس ـ ــة ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
لـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ال ـ ــروم ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــزم,
خ ـ ـ ــال حـ ـف ــل خ ـ ـتـ ــام م ــؤت ـم ــر
ا لــرا ب ـطــة ا لـعــر بـيــة لجمعيات
الروماتيزم في األردن ،وذلك
لـلـفـتــرة مــن  2021إ ل ــى 2023
عـلــى أن يـتــم إقــامــة الـمــؤتـمــر
ال ـم ـق ـب ــل فـ ــي الـ ـك ــوي ــت خ ــال
عام .2023
وكـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـف ـ ـ ــت اس ـ ـ ـت ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــة
أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ــرومـ ـ ــات ـ ـ ـيـ ـ ــزم ف ــي
مـ ـسـ ـتـ ـشـ ـف ــى ج ـ ــاب ـ ــر رئـ ـيـ ـس ــة
ا لــرا ب ـطــة ا لـعــر بـيــة لجمعيات

الروماتيزم ،رئيسة الرابطة
الكويتية ألطباء الروماتيزم
د .ف ــا طـ ـم ــة بـ ــو ط ـ ـي ـ ـبـ ــان ،فــي
تصريح ،أن الرابطة العربية
و مـ ـن ــذ إ ن ـش ــا ئ ـه ــا عـ ــام 1985
تـهــدف إ ل ــى تعميق ا لــروا بــط
ب ـ ـيـ ــن أط ـ ـ ـبـ ـ ــاء ال ـ ــروم ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــزم
الـ ـ ـع ـ ــرب ،وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
وإرساء الروابط بين المراكز
ال ـص ـح ـيــة لـ ـل ــدول ال ـم ـشــاركــة
والمراكز الصحية العالمية
والـ ـتـ ـشـ ـجـ ـي ــع ع ـ ـلـ ــى ال ـب ـح ــث
العلمي المستمر.
وأش ـ ـ ـ ــارت ب ــوطـ ـيـ ـب ــان إل ــى
أن ال ـهــدف ال ـق ــادم هــو وضــع
ال ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـط ـ ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــربـ ـ ـي ـ ــة عـ ـل ــى

ُ
«عقود الصحة» تدشن نظام
الحجز اإللكتروني للمواعيد

أعـ ـلـ ـن ــت "ال ـ ـص ـ ـحـ ــة" ت ــدشـ ـي ــن خـ ــدمـ ــة حـ ـج ــز الـ ـم ــواعـ ـي ــد
ً
اإللكترونية اعتبارا من األحد المقبل ،لمراجعة إدارة العقود
الخاصة بالوزارة على الرابط https://www.moh.gov.kw/
ar/Pages/default.aspx
وأ كــدت اإلدارة أنه لن يتم استقبال أي مراجع في مبنى
إدارة العقود الخاصة ما لم يكن لديه "باركود" الحجز مبينا
فيه الوقت واليوم ،موضحة أن هذا اإلجراء يأتي في إطار
تفادي االزدحام ،وتطبيقا لالشتراطات الصحية.

الخريطة العالمية وإدراجها
كـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــو م ـ ـ ـع ـ ـ ـتـ ـ ــرف بـ ـ ـ ــه ف ــي
الرابطة العالمية لجمعيات
الـ ــرومـ ــات ـ ـيـ ــزم ،وم ـم ـث ـل ــة عــن
العالم العربي.
وأكدت بوطيبان أن نسبة
أم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ــرومـ ـ ــات ـ ـ ـيـ ـ ــزم ف ــي
ا لـ ـك ــو ي ــت ت ـص ــل إ ل ـ ــى  27فــي
ا لـ ـمـ ـئ ــة ،ال فـ ـت ــة إ ل ـ ــى أن أ ك ـث ــر
ً
اآلالم انتشارا بين الكويتيين
هــي آالم األ نـسـجــة المحيطة
ب ــا لـ ـمـ ـف ــا ص ــل وآالم ا ل ــر كـ ـب ــة
والتهابات األو تــار ،ثم تأتي
ب ـع ــده ــا خ ـش ــون ــة ال ـم ـفــاصــل
ً
خ ـص ــوص ــا ل ــدى ك ـب ــار الـســن
ً
ف ــوق الـ ــ 50عــامــا ومـنـهــا آالم
ال ــركـ ـب ــة والـ ـظـ ـه ــر والـ ـح ــوض
واليدين والقدمين.
ون ـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــرض ـ ـ ـ ــى
الـ ــرومـ ــات ـ ـيـ ــزم ب ـت ـل ـق ــي ل ـق ــاح
"كورونا" واستشارة طبيبهم
ال ـم ـعــالــج حـ ــول أف ـض ــل وقــت
للحصول عـلــى التطعيم إذا
كـ ــانـ ــوا يـ ـتـ ـن ــاول ــون األدوي ـ ـ ــة
ال ـب ـيــولــوج ـيــة وعـ ــدم تــوقـيــف
أدوي ـ ــة ال ــروم ــات ـي ــزم تـلـقــائـيــا
لتفادي تفاقم المرض.
وذ ك ـ ـ ــرت أن ا ل ــرو م ــا ت ـي ــزم
ي ـط ـلــق ع ـل ــى اآلالم ا ل ـنــا ت ـجــة
عن المفاصل أو العضالت أو
األنسجة المحيطة ،وتشمل
أ مــراض الروماتيزم أكثر من

فاطمة بوطيبان

ً
 250مرضا منها الروماتويد،
والذئبة الحمراء ،والصدفية
ال ــروم ــات ـي ــزم ـي ــة ،وال ـن ـق ــرس،
وك ــذل ــك خ ـشــونــة ال ـم ـفــاصــل،
وت ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــدف أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض
ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــاتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزم ال ـ ـم ـ ـفـ ــاصـ ــل
ب ـ ــال ـ ــدرج ـ ــة األولـ ـ ـ ـ ـ ــى ،ل ـك ـن ـهــا
ت ـص ـي ــب أجـ ـ ـه ـ ــزة أخ ـ ـ ــرى فــي
الـ ـجـ ـس ــم كـ ــال ـ ـصـ ــدر والـ ـكـ ـل ــى
والجلد وكريات الدم.

إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،قـ ــالـ ــت ال ــرئ ـي ـس ــة
ـؤس ـس ــة لـمـنـصــة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـم ـ ِ
"ه ــي عــرب ـيــة" سـمــر ال ـشــرفــا" :مــا
زال ــت فـكــرة الـحــاجــة إلــى الـعــاج
ّ
والصحة النفسية تشكل مصدر
ً
ً
ً
إز عــاج وحرجا اجتماعيا كبيرا
لقطاعات واسعة من الناس في
الـعــالــم ال ـعــربــي ،لـكــن ينبغي أال
يـحــدث هــذا األم ــر ،مــردفــة :نأمل
أن نـتـمـكــن ع ـبــر ت ـلــك الـ ـح ــوارات
مــن تسليط ا لـضــوء عـلــى أهمية
معالجة مـثــل هــذه الـقـضــايــا من
دون حرج أو خوف من اآلراء أو
األحكام المسبقة".
ب ــدوره ،أوض ــح الـمــديــر الـعــام
لشركات يانسن الدوائية التابعة
لشركة جونسون آند جونسون،
فيشنو ك ــارال ،أن "الـعــالــم الـيــوم
ّيواجه أزمة في الصحة النفسية
أث ـ ـ ــرت ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ،وخ ــاص ــة
الـنـســاء ،لكن هــذه األزم ــة أثبتت
ً
ّ
ل ـن ــا أن الـ ـم ــرأة ت ـش ــك ــل ج ـ ــزء ا ال
يتجزأ من الحل.

«إحياء التراث» :بدء
التسجيل بحلقات
القرآن في العديلية
أعلنت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي في منطقة العديلية،
بدء التسجيل بحلقات القرآن
الكريم ،بالتعاون مع مركز "قيم
وهمم" التربوي ،تحت شعار
"أوثق شافع لحفظ كتاب الله
تعالى وعلومه" ،ضمن مشروع
العلم النافع.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمــس ،إن الحلقات مخصصة
للبنين لألعمار من  6سنوات
فما فوق ،وستبدأ نشاطها يوم
األحــد المقبل ،وتستمر حتى
 10يونيو القادم.
وب ـي ـن ــت أن الـ ـ ــدراسـ ـ ــة فــي
الحلقات من األحد إلى األربعاء
مـ ــن كـ ــل أسـ ـ ـب ـ ــوع ،وت ـت ـض ـمــن
ال ـعــديــد م ــن األن ـش ـطــة كحفظ
م ـق ــرر ال ـ ـقـ ــرآن ال ـك ــري ــم ل ـم ــادة
التربية اإلسالمية ،ومراجعة
م ـ ــا ت ـ ــم حـ ـفـ ـظ ــه ،وت ـص ـح ـي ــح
التالوة والقراءة ،وتعليم قراءة
وأص ـ ـ ـ ــوات ورس ـ ــم الـ ـح ــروف،
ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ـ ــى دورة فــي
تأسيس القراءة.
ودع ـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة أولـ ـي ــاء
األمـ ـ ـ ـ ــور لـ ـح ــث األب ـ ـن ـ ــاء عـلــى
ال ـحــرص عـلــى اسـتـغــال مثل
هـ ـ ـ ــذه ال ـ ـب ـ ــرام ـ ــج واألن ـ ـش ـ ـطـ ــة
بالمشاركة ،ولالستفادة من
الوقت بما هو مفيد.
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«التربية» تشدد على عدم تجاوز الحضور بالمدارس %30
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«التعليم العام» ّعمم الضوابط وسمح لمعلمي االبتدائي بالدوام «أونالين»
فهد الرمضان

إدارات مدرسية
في «صباح األحمد»
لم تلتزم وطالبت
معلميها بالحضور
ً
يوميا

أصـ ـ ـ ــدر وك ـ ـيـ ــل ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــام
ب ــوزارة التربية ،أســامــة السلطان،
نشرة ضوابط الدوام في المدارس
الحكومية والتعليم الديني ،والتي
أكد فيها أهمية االلتزام التام بكل
التعاميم والنشرات بشأن ضوابط
الــدوام التي أقرها مجلس الــوزراء
مؤخرا بأال تتعدى نسبة الحضور
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة  30فــي
الـمـئــة مــن إجـمــالــي ع ــدد العاملين
في كل جهة.
وشدد السلطان في نشرته التي
عممها أمس ،وحصلت «الجريدة»
ع ـلــى نـسـخــة م ـن ـهــا ،ع ـلــى ض ــرورة
التزام اإلدارات المدرسية بما جاء
بتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم
 4لسنة  ،2021بشأن إلزام الجهات
الحكومية ببالنسبة المقررة (30
في المئة) ،موضحا أنه يجب تفعيل
آلـ ـي ــات ال ـع ـمــل ع ــن ُب ـع ــد لـلـهـيـئــات
التعليمية واإلدارية المعاونة ،بما
يضمن عدم تجاوز الحضور الفعلي

داخل المدرسة ،تنفيذا لتوجيهات
الدولة والسلطات الصحية لتطبيق
اإلجراءات االحترازية.
وأضـ ــاف« :ي ـكــون دوام الهيئات
التعليمية وا لـمـعــاو نــة فــي جميع
ال ـ ـمـ ــراحـ ــل بـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـت ـ ـنـ ــاوب ،مــع
الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى ت ـط ـب ـي ــق ال ـن ـس ـبــة
المقررة وعدم تجاوزها ،ومراعاة أن
يكون دوام المعلم المكلف بإعطاء
حـصـتــه م ــن ال ـم ــدرس ــة بــالـحـضــور
قبل مــوعــد الحصة بعشر دقــائــق،
واالن ـ ـ ـصـ ـ ــراف ب ـع ــده ــا مـ ـب ــاش ــرة»،
مـ ـن ــو ه ــا إ ل ـ ـ ــى أن دوام ا ل ـه ـي ـئ ــات
التعليمية بــالـمــرحـلــة االبـتــدائـيــة،
م ــن مـعـلــم وم ـش ــرف مـ ــادة ورئـيــس
قسم وموجه فني ،يكون في الفترة
الـمـســائـيــة ع ــن ُب ـعــد م ــن مـنــازلـهــم،
وال يتطلب حـضــورهــم إلــى مراكز
ً
العمل نهائيا.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه يـ ـت ــم تـطـبـيــق
ً
اإلعفاء ات وفقا لضوابط «الخدمة
المدنية» ،وتطبيق مــا جــاء بدليل

س ـ ـيـ ــاسـ ــات وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــواع ــد
ال ـت ــدري ـج ـي ــة ل ـل ـع ـمــل ف ــي ال ـج ـهــات
ً
الـحـكــومـيــة ،م ـش ــددا عـلــى ض ــرورة
قـيــام جـهــات االخـتـصــاص بالعمل
ب ـ ـمـ ــا ج ـ ـ ـ ــاء ب ـ ــالـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــرة ،وات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ
اإلج ـ ــراءات الــازمــة وع ــدم اإلخ ــال
بما جاء بها.

دوام والتزام
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،كـ ـش ــف عـ ـ ــدد مــن
ا ل ـم ـع ـل ـم ـي ــن أن بـ ـع ــض اإلدارات
المدرسية تلزم معلميها بالحضور
إلـ ــى م ـق ــار ال ـع ـمــل وتـ ـج ــاوز نسبة
الـ  30في المئة المقررة ،بما يخالف
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ويـ ـع ــرض الـمـعـلـمـيــن
وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس لخطر
انتشار العدوى بينهم.
وع ـ ـ ـلـ ـ ــق ع ـ ـ ـ ــدد م ـ ـ ــن ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن
والمعلمات مــن خــال حساباتهم
في برامج التواصل االجتماعي على
طلب إداراتهم المدرسية ،معتبرين

أن هذه التصرفات تعكس مخالفة
اإلدارات ا لـ ـم ــدر سـ ـي ــة لـتـعـلـيـمــات
الوزارة.
و ق ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون إن إدارات
مدرسية في منطقة صباح األحمد
السكنية تـفــرض عليهم الحضور
إل ــى مـقــار الـعـمــل بشكل يــومــي في
ظــل الجائحة ,وأن إحــدى مديرات
الـ ـ ـم ـ ــدارس أب ـل ـغ ــت ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
مــدارسـهــا أن ق ــرار نسبة الـ ـ  30في
المئة يطبق فقط على اإلداريين وال
يخص المعلمين.
وطـ ــال ـ ـبـ ــوا م ـ ـسـ ــؤولـ ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة
بـتـشــديــد مــراقـبــة ال ـم ــدارس ومــدى
ال ـتــزام ـهــا بــالـتـعـلـيـمــات وال ـلــوائــح
ال ـص ــادرة مــن الـ ـ ــوزارة ،مــع تفعيل
دور مــراق ـبــي ال ـم ــراح ــل الــدراس ـيــة
في المناطق التعليمية ،وقيامهم
بواجباتهم بمتابعة مــا يــدور في
الـ ـم ــدارس بـشـكــل ي ــوم ــي ،وال ـتــأكــد
من االلتزام باالشتراطات الصحية
ونسب الحضور.

محليات

ً
«التعليم أوال» :من حق أولياء األمور
اختيار النظام األمثل ألبنائهم
واصـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع «الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم أوال»
م ـ ـنـ ــاشـ ــداتـ ــه فـ ـ ــي بـ ـ ــرامـ ـ ــج ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االجتماعي ،لليوم الثاني على التوالي،
ح ـي ــث ط ــال ــب ع ـب ــر «ه ــاشـ ـت ــاق» وزارة
الـتــربـيــة بــإعـطــاء أول ـيــاء األم ــور الحق
فــي اخ ـت ـيــار الـتـعـلـيــم األم ـثــل للطالب
وألس ــرت ــه ،إض ــاف ــة إل ــى اع ـت ـمــاد نـظــام
التعليم المدمج المطبق في دول عديدة،
حـيــث أك ــد ممثلو الـتـجـمــع مــن أولـيــاء
أمور ومعلمين وتربويين أنهم يهدفون
إلــى تسليط الضوء على حلول فاعلة
لعودة آمنة للطالب إلى المدارس.
وقال التجمع إنه يطرح  4توصيات
لـ ـلـ ـع ــودة ال ـت ــدري ـج ـي ــة اآلم ـ ـنـ ــة ل ـطــاب
ال ـ ـمـ ــدارس ،وذل ـ ــك ع ـبــر اع ـت ـم ــاد نـظــام

التعليم الـمــدمــج والـسـمــاح لـلـمــدارس
ال ـم ـه ـي ــأة وال ـم ـس ـت ـع ــدة ل ـل ـع ــودة وف ــق
االشـ ـت ــراط ــات ال ـص ـح ـيــة ،إض ــاف ــة إلــى
إعطاء ولي األمر الحق في حرية اختيار
النظام األمثل لتعليم أبنائه.
وأكــد ض ــرورة التنسيق والمتابعة
المتواصلة بين ال ـمــدارس والمناطق
ً
التعليمية والسلطات الصحية ،فضال
ع ــن ال ـب ــدء ف ــي حـمـلــة تـطـعـيــم لجميع
مــوظـفــي ال ـمــدرســة ،وتجهيز الـمــرافــق
ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة لـ ـضـ ـم ــان ع ـ ـ ــودة ال ـط ـل ـبــة
وال ـم ـع ـل ـم ـيــن ب ـش ـكــل ت ــدريـ ـج ــي وآمـ ــن
للمدارس.

«الداخلية» :التعامل مع المواطنين والمقيمين بمسطرة واحدة

ً
• النهام والخالد تفقدا نقاطا أمنية في العاصمة • الحظر يسري على المياه اإلقليمية ويشمل اليخوت والقوارب

●

محمد الشرهان

تفقد وكيل وزارة الداخلية،
الفريق عصام الـنـهــام ،يرافقه
مـ ـح ــاف ــظ الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ال ـش ـيــخ
ط ــال ال ـخ ــال ــد ،ووك ـي ــل وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـســاعــد ل ـشــؤون
العمليات والمرور ،اللواء جمال
الصايغ ،ووكيل وزارة الداخلية
المساعد لشؤون األمــن العام،
ً
الـلــواء فــراج الزعبي ،ع ــددا من
النقاط األمنية المشرفة على
تطبيق ق ــرار الـحـظــر الـجــزئــي
في نطاق محافظة العاصمة،

وب ـ ـ ـعـ ـ ــض الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــرق ال ـ ــدائ ـ ــري ـ ــة
والرئيسية.
وطالب الفريق النهام ،خالل
الجولة التفقدية ،مساء أمس
األول ،رجـ ــال األمـ ــن ب ـضــرورة
تطبيق الـقــرارات األمنية على
الجميع ،سواء من المواطنين
أو المقيمين بمسطرة واحدة،
مـ ـ ــع األخ ـ ـ ـ ــذ بـ ـعـ ـي ــن االع ـ ـت ـ ـبـ ــار
الـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـ ــراقـ ـ ــي ،وال ـت ـف ـه ــم
ل ـب ـعــض الـ ـح ــاالت اإلن ـســان ـيــة،
خصوصا المرضية منها.
وشـ ــدد ال ـن ـهــام ،ف ــي حديثه
لـ ــرجـ ــال األمـ ـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي

النقاط األمـنـيــة ،على ضــرورة
ت ـ ـفـ ــويـ ــت الـ ـ ـف ـ ــرص ـ ــة ع ـ ـلـ ــى كــل
م ــن يـكـســر ال ـح ـظــر أو ي ـحــاول
االل ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاف عـ ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات
ال ـص ــادرة مــن مجلس ال ــوزراء
بـ ـ ـ ـ ــأي شـ ـ ـك ـ ــل مـ ـ ـ ــن األش ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــال،
وإحالة المخالفين الى جهات
التحقيق ،إذا ما ثبت فعال أنهم
كسروا قرار الحظر.
وأش ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــال ـ ــدور ال ـح ـي ــوي
ل ــرج ــال األم ـ ــن وإخ ــوانـ ـه ــم في
الجهات العسكرية والحكومية
ال ـم ـســانــدة ،ال ــذي ــن يــواص ـلــون
الليل بالنهار لراحة المواطنين

ً
منع الشاحنات من  6:30حتى  9صباحا

ق ــال ضــابــط قـســم الـتــوعـيــة ال ـمــروريــة في
اإلدارة ال ـع ــام ــة ل ـل ـم ــرور ،ال ـن ـق ـيــب عـبــدالـلــه
أبوالحسن ،إن اإلدارة العامة للمرور حددت
أوقـ ـ ــات م ـنــع س ـيــر ال ـش ــاح ـن ــات خـ ــال فـتــرة
الحظر الجزئي ،التي تبدأ من الـ  6.30صباحا
حتى الـ  9.00صباحا ،الفتا إلى أن «المرور»
أل ـغــت ف ـتــرة ال ـح ـظــر ال ـم ـســائ ـيــة ،وأصـبـحــت

ً
فـتــرة منع سير الشاحنات صباحيا فقط.
وأضـ ــاف أبــوالـحـســن أن اإلدارة أص ــدرت
ً
تعميما ينص على أن أوقات العمل في ادارة
المرور الخدمية بالمحافظات الست ،وأقسام
ال ـف ـحــص ال ـف ـنــي م ــن الـ ـ ـ ــ 8.00ص ـبــاحــا حتى
الـ 3.00عصرا ،مع إلغاء فترة العمل المسائية.

والمقيمين ،وتحليهم بالصبر
مع الجميع من خالل وجودهم
بالشارع على مدار الساعة.

ً
 18مخالفا

م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال الـ ـم ــدي ــر
العام ل ــإدارة العامة للعالقات
العامة واإلعــام األمني بــوزارة
الـ ــداخ ـ ـل ـ ـيـ ــة ،الـ ـعـ ـمـ ـي ــد ت ــوح ـي ــد
الكندري ،إن عدد مخالفي قرار
الحظر الجزئي ،أمس األول ،بلغ
 18مخالفا منهم  13مــوا طـنــا،
و 5وافدين.
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن م ـ ـحـ ــا ف ـ ـظـ ــة
األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــدي اح ـ ـت ـ ـلـ ــت الـ ـم ــرتـ ـب ــة
األولى في المخالفين بعدد بلغ
 8أشـ ـخ ــاص ،تـلـتـهــا مـحــافـظــة
ال ـج ـه ــراء ب ـ ـ  5أشـ ـخ ــاص ،ومــن
ثـ ــم م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـف ــروانـ ـي ــة بـ ـ ـ 4
أش ـ ـخـ ــاص ،وم ـح ــاف ـظ ــة م ـب ــارك
الكبير شخص واح ــد ،فيما لم
ت ـس ـج ــل م ـحــاف ـظ ـتــا ال ـعــاص ـمــة
وح ــول ــي أي م ـخ ــال ـف ــات لـكـســر
الحظر.
وأوض ـ ـ ــح الـ ـكـ ـن ــدري أن ع ــدد
مخالفات اليوم الثاني للحظر

المحافظ الخالد و النهام والقيادات األمنية خالل الجولة
ب ـ ـلـ ــغ  16م ـ ـخـ ــا ل ـ ـفـ ــة ،ل ـي ـص ـبــح
إجـمــالــي األي ــام الـثــاثــة للحظر
 55مخالفة ,مضيفا أن مخالفات
ك ـ ـسـ ــر ال ـ ـح ـ ـظـ ــر تـ ـشـ ـم ــل أيـ ـض ــا
ال ـق ــوارب والـلـنـجــات والـيـخــوت

الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ــوج ـ ــد داخـ ـ ـ ـ ــل الـ ـمـ ـي ــاه
اإلقـلـيـمـيــة خ ــال ف ـتــرة الـحـظــر،
وال ـتــي يـتــم رصــدهــا عــن طريق
دوري ـ ــات االدارة ال ـعــامــة لخفر
ال ـســواحــل ،مـشـيــرا إل ــى أن قــرار

العلي لـ ةديرجلا 329 :.ألف زيارة نفذتها فرق التفتيش

ً ً
ناد صحي بالعاصمة الستقباله  4أضعاف المسموح به
 651إغالقا إداريا لمواقع مخالفة وإقفال ٍ
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نفذ فريق لجنة االشتراطات الصحية لمجابهة
«كورونا» بقيادة الفريق متقاعد عبدالفتاح العلي،
وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والتجارة،
وهيئتي القوى العاملة والغذاء والتغذية وبلدية
الكويت ،جولة تفتيشية ،أمس ،على بعض األندية
ال ـص ـح ـيــة أس ـف ــرت ع ــن ت ـحــريــر م ـخــال ـفــات بحق
ً
ناد شهير في محافظة
بعضها ،فضال عن إغالق ٍ
العاصمة.
وقال العلي ،لـ «الجريدة» إن حملة أمس ،تأتي
فــي سـيــاق حـمــات الـفــرق الميدانية الـتــي قامت
خــال الـفـتــرة مــن  30يونيو  2020إلــى  9مــارس
ً
ً
ال ـجــاري بــزيــارة  329ألـفــا و 651مــوقـعــا وجهت
ً
خاللها  30ألفا و 610إنذارات وحررت  107آالف
ً
و 87مخالفة وأصدرت  561قرارا بالغلق اإلداري.
وأكـ ــد أن ال ـف ــرق الـمـيــدانـيــة ات ـخ ــذت إج ـ ــراءات
حازمة ورادعة بحق كل المواقع المخالفة ،وأحالت
ً
ً
عددا كبيرا من األعراس والوالئم ومراسم العزاء
إلــى جهات التحقيق ب ــوزارة الداخلية لتسجيل
ق ـضــايــا ض ــده ــم ت ـحــت مـسـمــى مـخــالـفــة قـ ــرارات
مجلس الوزراء.
وأوضح العلي أن «الخط الساخن المخصص

لتلقي شكاوى عدم االلتزام باالشتراطات الصحية
ً
استقبل أخيرا اتصاالت عدة بشأن مخالفة أحد
األندية الصحية الشهرية في محافظة العاصمة
(منطقة العديلية) لالشتراطات الصحية وقواعد
الـتـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي ،وس ـم ــاح الـقــائـمـيــن عليه
بدخول أعداد كبيرة بخالف المسموح بها ،مما
يعرض مرتاديه إلــى خطر اإلصــابــة بالفيروس
المستجد».
وأضــاف أنــه «فــور تلقي هــذه الشكاوى تحرك
ال ـفــريــق إل ــى مــوقــع ال ـن ــادي لـلـتــأكــد م ــن ال ـتــزامــه
باالشتراطات من عدمه ،وتبين صحة البالغات
ً
وعدم التزام النادي باالشتراطات» ،مشيرا إلى أنه
بعد حصر أعداد الموجودين داخل النادي بذات
ً
الوقت تبين أنهم نحو  221شخصا ،في حين أن
ً
السعة المسموح بها حاليا  50فقط ،مما يشكل
مخالفة صارخة لقواعد التباعد االجتماعي ،تنذر
ً
بحدوث كارثة حال وجود شخص واحد مصابا
بمرض «كوفيد.»19 -

إغالق النادي
وذكـ ــر ال ـع ـلــي ،أن ــه م ــن مـنـطـلــق ال ـح ــرص على
صحة المواطنين والمقيمين ،و ع ــدم تعرضهم

العلي خالل جولة التفتيش بالنادي
إل ــى خـطــر اإلص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ،ووسـ ــط غـيــاب
االشتراطات الصحية وعدم التزام النادي بقواعد
ً
التباعد االجـتـمــاعــي قــررنــا إغــاقــه حـفــاظــا على
ً
حياة مرتاديه ،مهيبا باألندية ضــرورة االلتزام
باالشتراطات الصحية مــن قياس درجــة حــرارة
الدخول ،وتوفير المعقمات بأماكن متفرقة عدة،

ً
ضبط مقيم نشر مقطعا يسيء للكويت

ً
ووض ــع الملصقات األرض ـيــة ،فـضــا عــن تعقيم
األج ـه ــزة وااللـ ـت ــزام بـقــواعــد الـتـبــاعــد ،والـسـمــاح
ً
بدخول أعداد قليلة بذات الوقت ،مؤكدا استمرار
الجوالت التفتيشية المفاجئة على جميع األندية
الصحية في المناطق كافة للتأكد من التزامها
باالشتراطات الصحية.

سخر من رجال األمن وانتقد إجراءاتهم وقام بتصويرهم
●

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية ضبط
م ـق ـي ــم مـ ــن ج ـن ـس ـيــة ع ــرب ـي ــة ق ــام
بتصوير رجال األمن وانتقادهم
والسخرية من اإلجراءات المتخذة
م ـ ــن ق ـب ـل ـه ــم واإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءة ل ــدول ــة
ال ـك ــوي ــت ع ـبــر م ـق ـطــع ف ـيــديــو تم
تناقله في بعض مواقع التواصل
االجتماعي.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات
واإلعـ ـ ــام األم ـن ــي بـ ــالـ ــوزارة ،في
بيان لها ،أن قطاع األمن الجنائي
ق ــام ،بـعــد انـتـشــار الـفـيــديــو بأقل
مــن ســاعــة ،بضبط المقيم الــذي

أق ـ ــر ل ـ ــدى م ــواج ـه ـت ــه بــال ـم ـق ـطــع
بــأنــه هــو مــن قــام بالتصوير في
منطقة خيطان حيث تم تحويله
إلــى جهات االختصاص التخاذ
اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــازم ــة
بحقه.
وأ ك ـ ـ ـ ــدت االدارة أن ا ل ـ ـ ـ ــوزارة
سـ ـتـ ـك ــون ب ــالـ ـم ــرص ــاد لـ ـك ــل مــن
يـخــالــف ال ـقــوان ـيــن الـمـنـظـمــة في
الـ ـب ــاد ،مـ ـش ــددة ع ـل ــى ان ـه ــا «ل ــن
ت ـق ـب ــل ب ـم ـث ــل ه ـ ــذه ال ـت ـص ــرف ــات
والممارسات والتطاول على رجال
األمن واإلساءة لدولة الكويت».
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــال آخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،أعـ ـلـ ـن ــت
«الـ ـ ــداخ ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــة» ض ـ ـبـ ــط ح ـض ــان ــة

ن ـ ـمـ ــوذج ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـ ـ ـ ــزاول ن ـش ــاط ـه ــا
بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء
االحترازية والوقائية الهادفة إلى
الحد من انتشار عــدوى فيروس
كورونا المستجد (كوفيد .)19
وأوض ـحــت ال ـ ــوزارة ،فــي بيان
لها ،انه ثبت وجود ست موظفات
و 45طـفــا ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم ما
بين سنتين إلى ست سنوات وتم
تحرير محضر تحقيق من جانب
وزارة الشؤون االجتماعية وإخالء
الموقع وتسليم األطفال لذويهم.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت أنـ ـ ـ ـ ــه ت ـ ـ ــم اتـ ـ ـخ ـ ــاذ
اإلجراءات الالزمة بحق أصحاب
الحضانة وذلــك لمخالفة الـقــرار

الـ ـ ـ ـ ــوزاري رق ـ ــم  64ل ـس ـنــة 2020
ا لـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر مـ ـ ــن وزارة ا ل ـص ـح ــة
وال ـ ـقـ ــانـ ــون رق ـ ــم  8ل ـس ـن ــة 1969
الخاص باالحتياطات الصحية
للوقاية من األمراض السارية.
وأوض ـ ـحـ ــت أن ذل ـ ــك ج ـ ــاء فــي
إط ــار تــوجـيـهــات الـقـيــادة العليا
لـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة ب ـفــرض هيبة
ال ـ ـقـ ــانـ ــون وضـ ـب ــط ال ـم ـخــال ـف ـيــن
لقرارات مجلس الوزراء وتشديد
اإلجــراءات االحترازية والوقائية
للسيطرة على الجائحة الصحية.

الـحـظــر سـ ــاري الـمـفـعــول حتى
داخل المياه اإلقليمية.
وأ ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن جـ ـمـ ـي ــع
األش ـخــاص الــذيــن تــم ضبطهم
ا حـ ـيـ ـل ــوا إ لـ ـ ــى اإلدارة ا ل ـع ــا م ــة

للتحقيقات ،تمهيدا لتسجيل
قـ ـض ــاي ــا تـ ـح ــت م ـس ـم ــى «ك ـس ــر
قـ ــرارات الـحـظــر ومـخــالـفــة قــرار
ً
مـ ـجـ ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،ت ـم ـه ـي ــدا
إلحالتهم الى القضاء.

إحباط تسلل شخصين إلى البالد
بطريقة غير مشروعة
زوارق «خفر السواحل» طاردتهما وضبطتهما
أحبط رحال األمن بــاإلدارة
العامة لخفر السواحل ،مساء
أ مـ ــس األول ،م ـح ــاو ل ــة تسلل
شخصين إلى البالد بطريقة
غـ ـي ــر م ـ ـشـ ــروعـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــاه
اإلقـلـيـمـيــة الـجـنــوبـيــة لـلـبــاد،
و تـمـكـنــت م ــن ضبطهما بعد
مطاردة بحرية تخللها إطالق
نار بشكل تحذيري من زوارق
خفر السواحل.
وفي التفاصيل التي رواها
مصدر أمني ل ـ «الـجــريــدة» ،ان
المنظومة الــراداريــة ب ــاإلدارة
ال ـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ــة ل ـ ـخ ـ ـفـ ــر الـ ـ ـس ـ ــواح ـ ــل
رص ـ ـ ــدت ،مـ ـس ــاء أم ـ ــس األول،
طــرادا يدخل المياه اإلقليمية
الـجـنــوبـيــة ل ـل ـبــاد ،الف ـتــا إلــى
ان ــه تــم إرسـ ــال دوريـ ــة بحرية
للتعامل مع الهدف الذي طلب
منه أفراد الدورية التوقف ،إال
أنه رفض األمر وحاول الهروب
إل ــى خ ــارج الـمـيــاه اإلقليمية،

فـتــم تـعـقـبــه وال ـس ـي ـطــرة عليه
بـ ـ ـع ـ ــد إط ـ ـ ـ ـ ــاق ع ـ ـ ـ ــدة طـ ـلـ ـق ــات
تـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــري ـ ــة إلج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــاره ع ـل ــى
التوقف ،وتبين أن على متنه
شخصين تــم اقتيادهما إلى
قاعدة خفر السواحل ،وجرى
ات ـخــاذ اإلجـ ـ ــراءات الـقــانــونـيــة
ب ـح ـق ـه ـم ــا وإح ــالـ ـتـ ـهـ ـم ــا إل ــى
جهات التحقيق ،بعد توثيق
اع ـتــرافــات ـه ـمــا بــال ـت ـس ـلــل إلــى
ال ـم ـيــاه اإلقـلـيـمـيــة الـكــويـتـيــة،
وتـفـتـيــش الـ ـط ــراد الـ ــذي كــانــا
يستقالنه.

قانونية بحق
إجراءات
«الشؤون»:
ً
حضانة استقبلت  46طفال
●

جورج عاطف

كشفت الوكيلة الـمـســاعــدة لـشــؤون قطاع
ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي وزارة الـ ـش ــؤون
االجتماعية هناء الهاجري ،عن رصد إحدى
دور الحضانة الخاصة قامت باستقبال 46
طفال و 6موظفات داخلها في مخالفة لقرارات
مجلس الوزراء واالشتراطات الصحية.
وأوض ـ ـح ـ ــت الـ ـ ـه ـ ــاج ـ ــري ،أنـ ـ ــه عـ ـل ــى ض ــوء
ذل ــك قــامــت «الـ ـش ــؤون» بــالـتـنـسـيــق م ــع إدارة
ال ـت ـح ـق ـي ـقــات ف ــي وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة بــات ـخــاذ
اإلج ـ ــراء ات القانونية كــافــة حـيــال الحضانة
ً
ومـ ــاك ـ ـهـ ــا ،ح ـ ـفـ ــاظـ ــا عـ ـل ــى صـ ـح ــة وس ــام ــة
ً
أطفالنا ،وانطالقا من تطبيق قرارات مجلس
الوزراء القاضية بوقف عمل بعض األنشطة،

وضرورة االلتزام باالشتراطات الصحية ومنع
التجمعات.
وأكـ ــدت ال ـهــاجــري ح ــرص «الـ ـش ــؤون» على
الـقـيــام بــدورهــا الـمـنــوط فــي ض ــوء القوانين
وال ـل ــوائ ــح الـمـنـظـمــة لـعـمــل دور الـحـضــانــات
الـخــاصــة ،وقــانــون حـقــوق الطفل ال ــذي شدد
على ضــرورة تدخل الــدولــة بــأوقــات الكوارث
واألوب ـئــة ،الفتة إلــى اسـتـمــرار الـجــوالت على
جميع دور الحضانة كــافــة ،مــن خــال إدارة
رقــابــة الـحـضــانــات الـخــاصــة ممثلة فــي قسم
التفتيش ،واتخاذ االجراء ات القانونية بحق
المخالفة منها ،مهيبة بأولياء األمور الحفاظ
على صحة أطفالهم.

زوايا ورؤى
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«التعليم» أكبر من الكتب
والحصص الدراسية
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
عام كامل ّ
مر على انقطاع الطالب بمختلف مراحلهم عن
ال ـمــدارس والتعليم الحقيقي بسبب جائحة كــورونــا ،اآلثــار
العميقة البتعاد الطالب عن التعليم الطبيعي لم تظهر بعد،
ً
وإن كان أولها تفشيا هو ظاهرة الغش في الواجبات اليومية
واالخـتـبــارات ســواء في الـمــدارس أو حتى في بعض الكليات
والـمـعــاهــد ،وه ــو مــوضــوع أخــاقــي ت ـســاءل عـنــه األس ــرة قبل
الـمــدرســة فــي توجيه األبـنــاء للنزاهة فــي التعليم واالبـتـعــاد
عن خطوات الحرام في العلم والــرزق ،ونتائج العام الدراسي
الماضي شاهد على تساوي الطالب المجتهد بالطالب المهمل
في وضع غريب ال نعلم كيف ستواجهه وزارة التربية؟
ال يجوز أن ننظر للمدارس على أنها مكان للدراسة فقط
يحمل الطلبة الكتب واألقالم ويحضرون الحصص الدراسية
ً
ويعودون للبيوت ،فالمدرسة بالنسبة إلى الطالب خصوصا
في مراحلهم التعليمية األولى بيئة حياتية كاملة ،بل هي منزل
ثــان لهم يقضون فيها نصف يومهم وتنصقل شخصياتهم
وتتكون خبراتهم ويفرغون طاقاتهم ،وبغياب المدارس فقدت
ً
األس ــرة كما فقد األبـنــاء راف ــدا عظيما مــن رواف ــد بناء النفس
وتكوين الشخصية.
ً
المدرسة هي البيئة الطبيعية المساندة لنمو األطفال نفسيا
ً
ً
ً
وسلوكيا وبدنيا واجتماعيا ،وها هي سنة كاملة فاتت افتقد
فيها أطفالنا اللعب الحر ،والركض في ساعات النهار ،وتفريغ
طاقاتهم ،وتحريك أجسامهم ،ومجالسة األصدقاء ،ومخالطة
ً
اآلخرين ،واالعتماد على النفس ،واالبتعاد قليال عن األسرة
والوالدين ،والتعليم المباشر التفاعلي ،حيث يسمع الطالب
المعلومة ويشاهدها ،وهــذه المهارات الهامة واالحتياجات
الضرورية لبناء وتكوين شخصية الطالب في حياتهم العامة
قبل حياتهم الدراسية وتحصيلهم العلمي ،فكيف سنعوض
الطلبة والطالبات هذه الجوانب الحيوية الناقصة؟
ً
ال شك أننا جميعا نقدر الظروف االستثنائية بسبب جائحة
ً
كورونا وتقديم السالمة العامة للمجتمع أوال ،لكن الظروف
ً
االستثنائية تحتاج أيضا إلى حلول استثنائية ،ومن الواضح
أنه وبعد مرور سنة تعجز وزارة التربية عن التفكير في حلول
واقعية ومناسبة وآمنة لعودة التعليم في المدارس والنظر
لتجارب ال ــدول فــي ضمان استمرار التعليم أثـنــاء الجائحة،
وأن الخوف ليس من ضياع هذه السنة فحسب ،بل إن الخوف
أن يستمر هذا االنقطاع الى مدة مجهولة فتكون الكويت من
أواخر الدول التي تخطط لعودة الدراسة.
لذلك نناشد مجلس الوزراء الموقر ووزير التربية د .علي
الـمـضــف االه ـت ـمــام ب ـهــذه الـقـضـيــة ووض ــع الـتـعـلـيــم كــأولــويــة
ولو بمزج التعليم عن بعد مع التعليم الحضوري وبمناهج
مخفضة ،ومدد قصيرة ،وأيام دراسة أقل ،ومواعيد مرنة وفق
االشتراطات الصحية مع مراعاة أصحاب الحاالت الخاصة من
الطالب والمعلمين ،فالتعليم ليس حمل كتب وحضور الفصل
الدراسي بل هو أكبر من ذلك.
والله الموفق.

ةديرجلا
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جيمس ماكالرين*

د .سلطان ماجد السالم

رسالة في ُ«بطل»
جـ ـ ــرت الـ ـ ـع ـ ــادة ف ـ ــي أف ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـمــا
أن يــر ســل ا ل ـب ـطــل األ ش ـق ــر ذو العينين
الزرقاوين رسالة في قنينة (أو باللهجة
ال ـكــوي ـت ـيــةُ ،بـ ـط ــل) ت ـتــاط ـم ـهــا األم ـ ــواج
وتتلقفها الـشـقــراء األخ ــرى بـعــد مــرور
ردح من الزمن لتعلم أن البطل قد كتب
ف ـح ــواه ــا ل ـلــزمــن ش ــارح ــا ح ــال ــه وح ــال
ٓ
مجتمع كــان يعيش فيه ليوثق ما سي
ك ــان ــوا يـ ـم ــرون ب ـه ــا ج ـم ـي ـعــا .تـتـحـســر
البطلة على حال المجتمع ذاك وظروف
البطل وتتشعب حبكة الفيلم لينتهي
بقصة حب عبر األطالل وخيوط الزمن،
ف ــا ا لـبـطــل ي ـت ــزوج ا لـبـطـلــة وال البطلة
تـسـتـطـيــع أن ت ـت ـغ ـلــب ع ـلــى م ـشــاعــرهــا
تجاه الخيال ا لــذي رسمته وال يوضع
الـ ـ ـم ـ ــرح ـ ــوم "ع ـ ـ ـ ـ ــادل أده ـ ـ ـ ـ ــم" ب ــال ـس ـج ــن
لينتهي الفيلم بحالة نشوى يعيشها
المشاهدون.
ل ـكــن م ـ ــاذا ل ــو ق ــرر أح ــدن ــا وت ـحــديــدا
ٓ
ونـحــن االن فــي زمــن كــورونــا أن يسلك
ً
مسلكا مشابها أل فــام هــو لـيــوود ،لعل
أحدنا يقرر أن يأخذ ُ"بطل ماي صحة"
ويكتب رسالة بلغة عربية ركيكة مليئة
ب ــاألخ ـط ــاء االٕم ــائـ ـي ــة م ــن ج ـ ــراء تــراكــم
إه ـم ــال الـتـعـلـيــم وااله ـت ـم ــام بــالـنــاشـئــة
لسنوات عدة فتكون أولى الصدمات لمن
ً
يقرأها الحقا  ،يا ترى مــاذا سيكتب أو
تكتب في الرسالة؟!
أت ـخ ـيــل أن ي ـق ــرأه ــا ق ـ ــارئ ع ـلــى هــذا
الـ ـنـ ـح ــو :أن ـ ــا مـ ــن بـ ـل ــد خـ ـي ــرات ــه ك ـث ـيــرة
ومـعــونــاتــه الـخــارجـيــة أكـثــر تـصــل لكل
زاوية وحدب وصوب على وجه الكوكب،
لـ ـك ــن دون شـ ـ ـ ــوارع مـ ـعـ ـب ــدة يـسـتـطـيــع
الشعب أن يستخدمها بال تهشم زجاج
مركبته ،أ نــا مــن بلد أدار أز م ــة جائحة
عالمية عن طريق حزمة قرارات تخبطية
ال تصلح لنا البتة ،ومع ذلك وجد فيها
مــن المطبلين أكـثــر مــن أف ــام "الــرقــص
ا لـشــر قــي" ليصفقوا لحكومة ار ت ــأت أن
إ غ ــاق ا لـحــدا ئــق منعا للتجمعات أ هــم
من تطبيق القانون على دواوين نواب
مـجـلــس األمـ ــة ،و"تـسـتـحـســن" جماهير

عريضة في جلسة افتتاح المجلس ذاته.
نحن نفسنا البلد ا لــذي أو صــد باب
ال ـت ـع ـل ـيــم ف ــي وج ـ ــه األط ـ ـفـ ــال وع ـقــدهــم
وحرمهم من تنفس الهواء النقي ،لكننا
سمحنا بتوصيل األكل ،وغيرنا رأينا
ٓ
بــا خــر لحظة فــي ذ لــك أ يـضــا! نحن بالد
االس ـت ـث ـنــاء ات فـكــل ق ــرار يــازمــه حزمة
أوراق ل ـقــوا ئــم ا س ـت ـث ـنــاء ات م ــن ا ل ـقــرار
ذا تــه فكأنك يــا " بــو ز يــد مــا غــز يــت" ،أما
عن تطبيق القانون فحدثوا وال حرج!!
ن ـص ــوغ ال ـق ــوان ـي ــن ل ـت ـكــون أج ـم ــل حـبــر
عـلــى أ فـخــم ورق ،و نـتــو قــع و عـيــا عاليا
مــن المجتمع دون أي تــو عـيــة .خرجنا
لننتخب مجلس أ مــة يمثلنا و يــو صــل
صوت من ال صوت له ،فردت الحكومة
بــاسـتـحـســان جـلـســة ال يـمـكــن وصـفـهــا
إال بالمسرحية الهزلية ضــار بــة رغبة
الشعب بإيصال صوته.
شـ ـ ـ ّـهـ ـ ــرت حـ ـك ــومـ ـتـ ـن ــا ب ـ ـبـ ــائـ ــع تـ ـم ــور
و عـمـيـلــه المسكين ا ل ــذي أ ن ــزل ِكمامته
لـ ـث ــوان م ـ ـعـ ــدودة ع ـل ــى أمـ ــل أن ي ـت ــذوق
ح ـبــة "فـ ـ ــردة" ت ـم ــر ،وف ــي ال ــوق ــت نـفـســه
غضت حكومتنا الطرف عن تجمعات
ودواو ي ــن و مــؤ تـمــرات صحافية لنواب
المجلس ذا تــه ،وحين أرادت أن تحيل
الجناة باسم القانون ارتأت أن تطبقه
بانتقائية ،فال حول وال قوة إال بالله.
دش ـنــا حـمـلــة تـطـعـيــم ل ـكــن اكـتـشـفـنــا
أن الـتـطـعـيــم لــم يـكــن يـعـطــى ألصـحــاب
ً
األولـ ــويـ ــة حـ ـق ــا ،ف ـشــاهــدنــا م ــن يــأخــذه
علنا دون وجه حق بوسائل التواصل
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،وشـ ــاهـ ــدنـ ــا مـ ــن ي ـص ــرح
باستخدام الواسطة لتلقيه ،ومن بعد
ً
هــذا وذاك قــرر نــا أن نطبق حـظــرا على
ٓ
الـكــل ،مــن تطعم ومــن ا مــن بــأن كــورونــا
م ــؤام ــرة ص ـه ـيــون ـيــة ت ـف ـعــل ع ــن طــريــق
خــدمــة ال سـلـكـيــة .ن ـحــن ش ـعــب الـتــذمــر
على منصات التواصل االجتماعي ألن
ال حول لنا وال قوة ،حتى الرأي حرمنا
منه من بعد فرض عدة قوانين مقيدة
للحريات .نمر باحتقان سياسي منذ
ع ـشــرة س ـنــوات بــالـتـمــام وال ـك ـمــال ومــا

زلنا نواجه أمورنا بالطريقة الكويتية
الـمـعـهــودة والـمـشـهــودة رافـعـيــن شعار
"يصير خير واألمور طيبة" في أنصاف
الحلول المقدمة المسلوقة في كل شيء.
يا من تقرأ رسالتي في ُ"بطل" المياه
المعدنية اعلم علم اليقين أننا مازلنا
ن ـت ـس ـلــم ر ف ـ ــات شـ ـه ــداء طـ ـه ــروا األرض
ب ــدم ــائ ـه ــم ال ــزك ـي ــة م ــن ج ــارن ــا ال ـغ ــازي
المعتدي ،وفي الوقت نفسه حكومتنا
ت ـع ـل ــن تـ ــواريـ ــخ وف ــاتـ ـه ــم ب ـع ــد ال ـح ــرب
دون ت ـبــر يــر ،ف ـهــل كــا نــت تـمـتـلــك عنهم
معلومات أم ماذا؟!
أتانا فيروس كورونا وتخلصت منه
األمم قاطبة لكننا مازلنا نتخبط ،في
ً
الواقع فيروس كورونا لم يقدم جديدا
فقد كنا نعلم أن منظومتنا هشة فكل
مــا فعله ا لـفـيــروس هــو أ نــه عــرا نــا أكثر
وأكثر ،وكشف المستور و"المستخبي".
ً
ً
أخيرا وليس آ خــرا  ،نعم نحن ذاتنا
البالد التي استحدثت وزارات ودمجت
حـقــائــب وزاريـ ــة ال عــاقــة لـهــا بـبـعــض،
فالتعليم والنفط والشؤون والكهرباء
اآلن أ صـ ـبـ ـح ــت ك ــو كـ ـتـ ـي ــل س ـ ـمـ ــك ،ل ـبــن
وتمر هندي أو "صبار" كما يحلو لنا
تـسـمـيـتــه ب ـعــد ت ـن ــاول ــه ع ـلــى وجـبــاتـنــا
الدسمة الكولسيترولية لننسى طعم
الحياة التي نعيش في ظل هذه األزمة
العالمية.
لعل من يقرأ رسالتي هــذه قد سمع
ٓ
عنا ،نعم ،نحن هنا وال ندري ما مالنا.
على الهامش:
ا لـهــرم األ كــاد يـمــي فــي دو ل ــة الكويت
كما يحلو لي تسميته (التعليم العالي،
ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ،الـ ـت ــدري ــب ال ـم ــوج ــه)
بحاجة إلى إ عــادة نظر جادة من أعلى
نقطة في قمة الهرم إلى القاع.
هامش أخير:
ال ـخ ــام ــس م ــن مـ ـ ــارس ،ذك ـ ــرى وف ــاة
المناضل الكويتي ا لــذي أحبه الشعب
ً
ً
ً
مـ ــواط ـ ـنـ ــا ونـ ــائ ـ ـبـ ــا ووزيـ ـ ـ ـ ــرا الـ ـم ــرح ــوم
د .أحمد الربعي ،لو كنت بيننا يا أبا
ً
قتيبة ما كانت الحال لتعجبك أبدا .

دوغ كالين وشيلبي ماجد*

ما وراء األزمة في جورجيا

ً
تواجه جورجيا أزمة سياسية مجددا ،ففي  23فبراير ،اقتحمت
المعارضة العتقال
الشرطة مكاتب "الحركة الوطنية المتحدة"
ُِ
الم ّ
الت َهم ُ
سيسة
زعيم الحزب ،نيكا ميليا ،على خلفية مجموعة من
ُ
كما يقول فريقه ،حيث اعت ِقل ميليا بعد وقت قصير على تولي
رئيس الدفاع الجورجي السابق إيراكلي غاريبا شفيلي منصب
رئيس الحكومة ،وبعد اندالع االحتجاجات بسبب ذلك االعتقال،
ً
أصدر غاريبا شفيلي بيانا ذكر فيه أن "جميع قوى المعارضة
المنطقية تدخل إلى البرلمان كي نتمكن من استعمال السلطة
التشريعية المحلية كمنصة رئيسة للنقاش".
ُيـعـتـبــر اعـتـقــال ميليا أح ــدث تـطــور ضـمــن سلسلة خــافــات
سياسية أخرى تشهدها تبليسي غداة االنتخابات البرلمانية
ف ــي ال ـخــريــف ال ـمــاضــي ،فـقــد اعـتـبــر ال ـمــراق ـبــون ال ــدول ـي ــون تلك
االنتخابات شائبة لكنها تبقى شرعية في نهاية المطاف ،حيث
ّ
المعارضة ،بما في ذلك "الحركة
احتج عدد كبير من الحركات
ِ
ّ
الوطنية المتحدة" ،على تلك النتائج باعتبارها مزورة ،ورفض
المعارضون استالم مقاعدهم في البرلمان رغم إصرار "الجمعية
البرلمانية لمجلس أوروبا" على مشاركتهم في برلمان جورجيا.
جــاء اعـتـقــال نيكا ميليا ليؤجج الـتــوتــر فــي بيئة سياسية
ً
ً
ً
مضطربة أصال ،لكن ال ُيعتبر هذا الحدث بحد ذاته تحوال جذريا
ّ
في الوضع السياسي المحلي ،ويشكل هذا االعتقال ومقاطعة
ً
أحزاب المعارضة للبرلمان بعد خسارتها في االنتخابات جزءا
من سياق ديمقراطي عام َت ّ
رسخ في جورجيا منذ سنوات.
أصبحت الخطوات التي تستطيع الواليات المتحدة اتخاذها
ً
واض ـحــة ال ـيــوم ،فـكــان ق ــرار الـحـكــومــة بــاعـتـقــال ميليا منطقيا
ً
ومبررا بدرجة معينة ،كذلك ،أضعف الغرب موقعه حين امتنع
عن االعتراف باألعمال اإلجرامية المحيطة ببعض األسماء في
ّ
"الـحــركــة الوطنية المتحدة" ،لذلك يجب أال ُيــركــز الـطــرفــان في
جورجيا ،وال القوى الغربية مثل الواليات المتحدة ،على إثبات
صحة مواقفها ،بل من األفضل أن يعمل جميع الفرقاء على إيجاد
طرق فاعلة لمنع تصعيد الوضع.
أصبحت الحرية والديمقراطية في جورجيا على المحك اليوم،
ويبدو أن البلد مضطر لالختيار بين القيم الديمقراطية ُ
وحكم
القانون من جهة ،واالستبداد وانعدام الحرية من جهة أخرى،
وبسبب حمالت االضطهاد السياسي الحاصلة والهجوم على
وسائل اإلعالم المستقلة وتراجع هامش الديمقراطية ،ستصبح
عضوية جورجيا في المؤسسات األوروبية األطلسية ُمهددة،
وال مفر من أن تتأثر مصالح سكان جورجيا ومستقبلهم بهذا
الوضع.
جورجيا ال تخضع ُ
لحكم رئيس البالد أو رئيس الوزراء ،بل
يحكمها رئيس "حزب الحلم الجورجي" ،بيدزينا إيفانيشفيلي،
وهو رجل أعمال ملياردير يقيم في ُمجمع ضخم فوق تبليسي،
وقد تزامن النجاح االنتخابي لهذا الحزب في السنوات األخيرة
مع حملة قمع مكثفة ضد المعارضين ،ثم أصبح نيكا ميليا أول
اسم مستهدف بعدما قاد احتجاجات "ليلة غافريلوف" في عام
 2019لالعتراض على زيارة النائب الروسي سيرغي غافريلوف
الــذي تلقى دعــوة للتكلم فــي برلمان جــورجـيــا ،واعـتــرض عدد
كبير مــن السكان المحليين على تلك الــزيــارة ألنهم لــم ينسوا
بعد الحرب التي اندلعت بين روسيا وجورجيا في عام ،2008
لكن لطالما تمنى "حزب الحلم الجورجي" توثيق العالقات بين
ّ
تصب في مصلحة جورجيا،
البلدين على اعتبار أن هذه الخطوة
ً
وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن بيدزينا إيفانيشفيلي جمع ثروته
في روسيا.
تشتق تحركات يوم الثالثاء الماضي من تلك الليلة في يونيو
ّ
ً
 ،2019حيث اتهم "حــزب الحلم الجورجي" ميليا مــرارا بإطالق
ُ
ً
ُ
ضع تحت اإلقامة الجبرية،
"انقالب" حقيقي وقد اعت ِبر مذنبا وو ِ
وفــي عــام  ،2020نــزع ميليا س ــوار االعـتـقــال وش ــارك فــي قيادة
االحتجاجات ضد ارتكابات "حزب الحلم الجورجي" المزعومة
ً
حول سرقة االنتخابات البرلمانية الجديدةُ .ع ّين ميليا رئيسا
المعارض وأثبت قوة قيادته،
لحزب "الحركة الوطنية المتحدة"
ِ
ويتابع "حزب الحلم الجورجي" اضطهاده حتى اآلن ،حيث بدأ
هذا الحزب يتحول إلى كابوس استبدادي حقيقي ،ومن الواضح
أن إدارة بــايــدن سـتـ ّ
ـوجــه انـتـقــادات أكـثــر ح ـ ّـدة مــن إدارة ترامب
للوضع القائم في جورجيا.
* «المجلس األطلسي»

عودة بريطانيا إلى شرق السويس
لفرض النفوذ أم لتوسيع التجارة؟
ـت الحــق من هــذه السنة ،ستتجه حاملة طائرات
في وقـ ٍ
البحرية الملكية "إتش إم اس كوين إليزابيث" نحو منطقة
آسيا والمحيط ا لـهــادئ ،إذ تهدف هــذه الخطوة الجريئة
ُ ّ
على ما يبدو إلى إطالق سياسة دفاعية وطنية تركز على
َ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ بعد عقود من التراجع
وحصر االهتمامات بمسؤوليات البلد تجاه حلف الناتو
في شمال األطلسي ،وتشير هذه الخطوة إلى عودة القوات
البحرية الملكية إ لــى شــرق قناة السويس وتغيير مسار
السياسة الحكومية المعتمدة منذ عــام  ،1967فقد كانت
ُ
َ
العمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ تعتبر غير
متماشية مع إمكانات بريطانيا االقتصادية أو مصالحها
االستراتيجية بعد خسارة اإلمبراطورية.
تحمل هذه العملية والمنطقة التي اختارتها أهمية كبرى
ّ
لعدد من األسباب ،فقد ركزت ردود األفعال بعد اإلعالن عن
الخطة الجديدة على المخاوف التي تؤججها هذه الخطوة
في الصين ،فهي تثبت إ صــرار الحكومة البريطانية على
زيادة النفوذ البحري للقوات الملكية عبر تزويدها بقدرات
جــد يــدة و مـتـطــورة وتوسيع نطاق عملياتها بــدر جــة غير
مألوفة (في الزمن المعاصر على األقل).
ستبقى القدرات البحرية البريطانية في المنطقة صغيرة
ً
مقارنة بالقدرات األميركية ،لكن من المتوقع أن ّ
ترحب بها
األو ســاط الدبلوماسية والعسكرية األميركية باعتبارها
إضافة مهمة وجــديــرة بالثقة من أحــد األعـضــاء الدائمين
في مجلس األمن ،وخطوة أساسية للمشاركة في المعركة
االستراتيجية ضد الصين ،ومن المنتظر أن تفتح حامالت
الطائرات مسارات جديدة لضمان حرية المالحة ،وال شك
ً
ً
أن هذه التحركات ستستدعي ردا معينا من بكين .تهدف
ً
هذه المناورات جزئيا إلى تذكير القوات البحرية الصينية
بأن خططها الخاصة قد تكون طموحة لكن يتفوق عليها
الغرب من حيث التكنولوجيا واإلمكانات بكل وضوح.
لكن إذا كانت الخطوة األخيرة تهدف إلى استرجاع الدور
البريطاني االستراتيجي بكل بساطة ،لن يتحقق هذا الهدف
ً
على األرجــح ،ويبدو جانب آخر من هذه المهمة ضروريا
بقدر احتواء الخصوم االستراتيجيين للمصالح الغربية.
باختصار ،تحتاج بريطانيا إلى شركاء جدد.
ت ـح ــاول بــري ـطــان ـيــا ،م ـنــذ قـ ــرار انـسـحــابـهــا م ــن االت ـحــاد
األوروبي ،البحث عن عالقات تجارية جديدة لتجديد توازن
اقتصادها غداة التراجع المتوقع في عملياتها التجارية
مــع الكتلة األورو ب ـيــة الضخمة ،وتتطلع حكومة بوريس
ً
جونسون إ لــى االقتصادات الضعيفة نسبيا وذات النمو
الـمـتـســارع فــي ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا لـتـحــريــك عـجـلــة النمو
االقـتـصــادي وإثـبــات صوابية الـقــرار البريطاني بالتحرر
مــن اإل جـ ــراء ات ا لـتـجــار يــة الجماعية .قــد تعتبر بريطانيا
انـتـســابـهــا إل ــى "ات ـفــاق ال ـشــراكــة الـشــامـلــة والـتـقــدمـيــة عبر
المحيط الـهــادئ" خطوة داعـمــة أساسية كــي تثبت أن أي
مـقــاربــة ذكـيــة فــي مـجــال الـتـجــارة وال ـخــدمــات الـعــالـمـيــة ال
تـكـتـفــي بــالـتـعــويــض ع ــن ال ـت ـجــارة ال ـضــائ ـعــة م ــع االت ـحــاد
ً
األوروبي بل ُت ّ
سرع االزدهار االقتصادي البريطاني أيضا
ً
استنادا إلى النمو اآلسيوي.
لتحقيق هذا الهدف ،ال بد من عقد التزامات استراتيجية
م ــع ال ـم ـن ـط ـقــة إلثـ ـب ــات قـ ـ ــدرات بــري ـطــان ـيــا ك ـشــري ـكــة أمـنـيــة
وتجارية جديرة بالثقة ،لم ّ
تفك بريطانيا ارتباطها بآسيا
ً
ً
ً
يوما ولطالما استعملت مستوى بارزا من "القوة الناعمة"
في المنطقة ،لكن يجب أن تتغير أولوياتها ويالحظ الجميع
ّ
التغير ،بحيث تهدف معظم الخطوات الدبلوماسية
هذا
َ
الحاصلة إ لــى د عــم هــذا ا لـتــو جــه نحو منطقة المحيطين
الهندي والهادئ ،وسيكون استعمال القوة العسكرية بهذه
ً
ً
الطريقة البارزة جزء ا محوريا من الخطة الجديدة.
َ
ح ـيــن ت ـغ ــادر الـسـفـيـنــة ال ـحــرب ـيــة ال ـم ـت ـطــورة ال ـت ــي ت ـ ِـزن
ـت الح ــق مــن هــذه
 65أل ــف طــن مــرفــأ "بــورت ـس ـمــوث" فــي وق ـ ٍ
ا لـسـنــة ،ستأخذ معها مجموعة مــن األ ع ـبــاء وا لـتـحــد يــات،
فهي ستواجه خـطــوات عدائية متزايدة مــن جانب بكين،
وستضطر إل ثـبــات قوتها وأهميتها كحليفة لواشنطن،
وستحتاج إلى طمأنة مختلف العواصم في منطقة المحيط
الهادئ عبر استعمال مبادرات دبلوماسية جاذبة ،ويجب
أن تـقــود حملة كـبــرى لتجديد اال قـتـصــاد البريطاني عبر
استعمال التكنولوجيا وقوة اإلرادة.
تكثر المسائل التي أصبحت على المحك بالنسبة إلى
لندن ،ولهذا السبب ال تهدف الخطوة األخيرة بكل بساطة
إلى رفع العلم الوطني والتعبير عن الفخر ببريطانيا.
* «دبلومات»

د .سناء الحمود

sanaalhumoud@gmail.com

هدية المرأة في يومها العالمي ()2-2
لو أن ا لــد عــاة قد قــرؤوا في فكر الشعوب
الـقــديـمــة والـحــديـثــة لــاحـظــوا أن ال ـمــرأة في
تراث العرب والشعوب قاطبة هي حكيمة ال
ناقصة عقل ،واللغة العربية هي الدليل ،ال
ما يقوله الدعاة ،فمصطلح (حكمة) في اللغة
العربية مؤنث ولدى اإلغريق اآللهة صوفيا
 Sophiaآ ل ـهــة ا ل ـح ـك ـمــة ،وا ش ـت ــق مـنـهــا ا ســم
صفية العربي ،كذلك اشتق منها مصطلح
الصوفية ،وهي جماعة باطنية ،كذلك لدى
السومريين آلهة الحكمة  Boxsippaو لــدى
الكنعانيين عـشـيــرة  Asheraآ لـهــة الحكمة
و م ــا ع ــت  Maatآ ل ـهــة ا ل ـع ــدل وا ل ـقــوا ن ـيــن في
مـصــر الـقــديـمــة ،وك ــان كــل فــرعــون فــي مصر
يضيف ا ســم مــا عــت ا لــى ا سـمــه ليعد الناس
بالعدالة ،ولعل تمثال العدالة العالمي "امرأة
معصوبة العينين مستمد من صفة ماعت
المصرية".
هذه حضارات نشأت في المنطقة ،والعرب
لم يكونوا خــارج هذه الثقافة عندما ألهوا
اإلناث كالالت والعزى ومناة ،كيف يتفق هذا
التأليه لإلناث مع وأد اإلناث؟!
المشكلة أن ا لــد عــاة ال يكترثون بقوانين
حقوق اإل نـســان العالمية ،ويتجاهلون عن
ع ـم ــد ال ــدسـ ـت ــور ال ـك ــوي ـت ــي ال ـ ــذي ي ـن ــص فــي
مــاد تــه ( )29ع ـلــى" :أن ا ل ـنــاس ســوا سـيــة في
ا ل ـكــرا مــة اإل ن ـســا ن ـيــة ال تـمـيــز بـيـنـهــم بسبب
الجنس أو األ صــل أو اللغة أو ا لــد يــن" ،وهل
هناك كرامة إنسانية بال حقوق ،والدستور
الكويتي يضاهي دساتير ا لــدول المتقدمة
لكنه غير مفعل.
ي ـق ــول ال ـكــاتــب ع ـلــي ال ـيــاس ـيــن إن قــانــون
األحوال الشخصية مظهر من مظاهر اندماج
ر جــال الدين ور جــال القانون ،وهو الحصن
األخير الذي ظلت عقلية التخلف تتشبث به
وتقاتل عنه قتاال عنيدا.
كــل هــذا وا لـغـنــاء والشعر يصدح بمنزلة
األم ،و ل ـكــن ا لـمـجـتـمــع يـخــاد عـهــا و يـخـبــر هــا
أن ا لـلــه كرمها والجاهلية تئدها ،وا لــد عــاة
يحاصرونها مــن كــل جــا نــب .أ حــد هــم غضب
وثار بسبب تعيين نساء قضاة ،حيث صرح

"ال ي ـص ــح أن تـ ـك ــون ا ل ـ ـمـ ــرأة ق ــا ض ـي ــة ي ـقــول
جمهور الفقهاء" ،وانتهى في فتواه إلى أنه
إذا حــدث و كــا نــت ا ل ـمــرأة قــا ضـيــة أو حاكمة
وأصدرت حكما "نقول في مثل هذه الحاالت
يعتبر األمر بلوى ال مفر منها".
وداع ـي ــة آخ ــر فــي قـطــر يـضــع أمــامــه طفال
يضربه ليعلم مريديه كيف يضرب الرجل
المسلم المرأة بالحسنى من أ جــل تأديبها
ألن ا ل ــر ج ــل رب األ سـ ــرة و عـلـيــه أن يــؤد بـهــا،
و نـ ــا ئـ ــب سـ ــا بـ ــق يـ ــز هـ ــو أن أ حـ ـ ــد إ نـ ـج ــازا ت ــه
عندما كان نائبا هو التصويت ضد حقوق
ا لـمــرأة السياسية ،و نــا ئــب حــا لــي يـقــول "إذا
تــم تـجـنـيــس أ ب ـنــاء ا لـكــو يـتـيــة يـصـبــح لدينا
 90هوية" ،وهو بالطبع يتجاهل ما يجلبه
الرجال من نساء غريبات إلى المجتمع ويتم
تجنيسهن بقوة القانون ،ويتجاهل أيضا
والدة أطفال يتحدثون لغات أمهاتهم.
وي ـتــم دم ــج ه ــؤالء ال ـن ـســاء ف ــي الـمـجـتـمــع
الـكــويـتــي ُ
ويـمـنـحــن ح ـقــوق ال ـمــواط ـنــة كــافــة
ّ
ويحصلن على المخصصات ســواء كــن في
الكويت أو في بالدهن األصلية ،والمجتمع
الذكوري يعامل هؤالء النسوة باعتبارهن
مواطنات صالحات في حين أن أبناء المرأة
الكويتية غرباء في وطن األم.
و مــن عباء ة ر جــال الدين ور جــال القانون
ول ـ ــدت ال ـق ــوان ـي ــن ال ــوض ـي ـع ــة الـ ـت ــي تـسـحــق
ا لـنـســاء وتحرمهن مــن حقوقهن اإلنسانية
ألن ا ل ــد ع ــاة ي ـع ـت ـقــدون أن ظ ـلــم ا ل ـن ـس ــاء فــي
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات اإلس ــامـ ـي ــة ث ــاب ــت وج ـ ــزء مــن
قــوا نـيــن ا لـطـبـيـعــة تـمــا مــا مـثــل دوران القمر
واألرض حول الشمس.
الدعاة يتجاهلون تاريخ المرأة العربية
وموقفها في التراث ،وكان في نساء العرب
ف ــي الـجــاهـلـيــة حــاك ـمــات اش ـت ـهــرن بــإصــابــة
الـحـكــم وفـصــل الـخـصــومــات وحـســن ال ــرأي،
مـنـهــن مـثــا صـحــر بـنــت لـقـمــان ،وهـنــد ابنة
الـ ـ ـخ ـ ــس ،وجـ ـمـ ـع ــة بـ ـن ــت حـ ــابـ ــس اإلي ـ ـ ـ ــادي،
وخ ـص ـي ـلــة ب ـن ــت ع ــام ــر الـ ـظ ــرب الـ ـع ــدوان ــي،
وحذام بنت الريان.
ـأت من
هــذا يعني أن ا حـتـقــار ا ل ـمــرأة لــم ي ـ ِ

ال ـجــاه ـل ـيــة ك ـمــا ي ـ ّـدع ــي الـ ــدعـ ــاة ،ف ـقــد كــانــت
ال ـمــرأة فــي مــواضــع مـتـعــددة الــواسـطــة بين
اإلله واإلنسان ،ويظهر من نصوص المسند
الـقــديـمــة أن مـعـبــد اإلل ــه "ع ــم" فــي ريـمــت في
ا ل ـي ـم ــن ك ـ ــان ع ـل ـيــه ق ــا ضـ ـي ــة ،أي أن ع ـنــد هــا
عـلــم الـغـيــب وه ــذه الـمـنــزلــة أعـلــى مــن منزلة
القاضية ،وعند عرب الشمال أيضا كاهنات
مـنـهــن س ــوداء بـنــت زه ــرة بــن ك ــاب ،فكانت
كاهنة قريش وهي التي قالت لبني زهرة "إن
ً
فيكم نذيرة أو تلد نذيرا " ،وخبرت أن "آمنة
بنت و هــب هي تلك ا لـمــرأة"( .ا لــروض اآلنف
أبو القاسم السهيلي .)305 /2
هذا وقد أشارت الباحثة هاتون الفاسي
أن المرأة فقدت الكثير من حقوقها في ظل
ال ـق ــان ــون ال ـيــويــانــي ال ــروم ــان ــي ق ـبــل دخ ــول
اإلسالم وقد تم اإلبقاء على هذه المعوقات
اليونانية الرمانية في ظل اإلسالم.
يـقــول الـفـيـلـســوف ابــن رشــد وال ــذي أثــرت
أف ـكــاره فــي نـهـضــة أوروبـ ــا ،ول ــم تــؤثــر فينا
إطالقا "الرجل لدينا ال يفكر بحقوق اإلنسان
ّ
ألن نشأته حرمته من هذه الميزة ،ولم يذكره
الدعاة بهذه القيمة اإلنسانية فهو يفكر في
ً
حقوقه حصرا ".
ا لـ ـمـ ـف ــروض أ خ ــا قـ ـي ــا أن ا ل ـع ـق ــا ئ ــد ت ـعــدل
مسارات اجتماعية ضارة وال تأتي من أجل
تفضيل طرف على طرف آخر من أجل قطف
ث ـمــار ال ــدخ ــول فــي عـقـيــدة مـعـيـنــة ،والــدعــاة
يتجاهلون قول النبي محمد صلى الله عليه
وسـلــم "إن ـمــا بـعـثــت ألتـمــم م ـكــارم األخ ــاق"،
وهذا القول هو لب العقيدة ،وهو الثابت في
الرسالة وهو الشامل في الهداية ،وما عداها
مـعــا مــات تتغير و تـتـحــول حـســب ا لـظــروف
االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
ك ــان ــت ال ــدع ــوة ب ـحــاجــة ل ـس ـيــوف ال ــرج ــال
فـ ُـمـيــز الــرجــال آن ــذاك ،وكــانــت الــدعــوة أيضا
ب ـحــاجــة ل ــزي ــادة ع ــدد الـمـسـلـمـيــن ف ـحــاولــوا
اسـتـمــالــة أص ـحــاب ال ـن ـفــوذ بـحـجــة الـمــؤلـفــة
َّ َ َ ُ ْ ُ َ
َّ
َ ْ
ين
قلوبهم "إ ن َما
الصد ق ْات ِلَلَّف َق َر ُِاء ُ و ال َم َس ِ
اك ِ
ِ َ ََ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ـامـ ِـلـيــن عــلــيــهــا والــمــؤلــفــةِ قــلــوبــهــم و ِفــي
َوالـ َـعـ
ِّ َ ِ َ ْ َ
َ
ـار ِم ـيــن" ،وعـنــدمــا اشـتــد ساعد
ـاب والــغـ ِ
الــرقـ ِ

ال ـم ـس ـل ـم ـيــن ب ــدخ ــول ال ـش ـع ــوب األخ ـ ــرى فــي
اإل ســام أو قــف الخليفة عمر حصة المؤلفة
قلوبهم لعدم الحاجة إليهم ،وهذا تطور في
فهم مقاصد العقيدة.
يتجلى دور المرأة اإلبداعي في التاريخ
اإلنساني حيث تجمع أغلب المصادر على
زعامة المرأة للقبيلة قبل الرجل فيما يعرف
ب ـع ـصــور األ م ــو م ـي ــة " "Matriarchal Ages
لــذ لــك نجد أ سـمــاء اإل ن ــاث تتكرر فــي أسماء
القبائل العربية ،ولكن زاد من غرور الرجل
امتالكه للقوة المادية واألسلحة ،والدعاة
مــع األ ســف يـصــرون على عــزل و ضــع المرأة
العربية عن وضع النساء في العالم ،واعتبار
حصرها واالستخفاف بحقوقها ميزة يجب
أن تعتز بها وتحافظ عليها ،وبعض الدعاة
يخلط بين غضبه وغضب الله ،ويعتقد أن
الله يقف معه حتى في أنانيته وغطرسته
وظلمه لمن ال عضالت له.
د يــوان أشعار العرب يخبرنا كيف كانت
منزلة المرأة في قلب كل عربي ومبعث إلهام
ل ـل ـش ـعــراء ،ح ـيــث ال ـت ــزم ــت ج ـم ـيــع الـقـصــائــد
ً
ن ـه ـج ــا واح ـ ـ ــدا فـ ــي ت ـقــدي ـس ـهــا وت ـم ـج ـيــدهــا
والفخر بها ،وحتى الشاعر أ بــو مليكة بن
أوس بن مالك العبسي المشهور بالحطيئة،
والذي كان يهجو كل الناس حتى هجا نفسه
لكنه أيضا قدس المرأة في شعره:
ٌ
ّ ً
وأرض بها ُ
ذا ٌ
هند
هند
أال حب
ْ
َّ
ْ
ْ
والب ْعدُ
ُ
ٌ
ُ
وهند أتى ِمن د ونها النأ ُي
ِ
لذلك نجد أشد الناس حاجة إلى التوعية
وال ـت ـن ــو ي ــر ه ــم أ ش ــده ــم ع ـ ـ ــداوة ألي ب ـ ــادرة
تنويرية.
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تقرير اقتصادي

هل لقاحات كورونا آمنة؟ ...االقتصاد يجيب

• معايير مشددة تحكم العالقة بين شركات األدوية وهيئات «الصحة» الناظمة
ّ
• اإلنفاق التاريخي على األبحاث وتطور تكنولوجيا  mRNAسرعا إنتاج اللقاحات
إفصاحات شركات
األدوية عن مراحل
وإنتاج اللقاح
في البورصات
العالمية شهادة
غير طبية
عن مأمونيته
وسالمته

ليس من مصلحة
الشركات العالمية
لألدوية أن
تغامر بسمعتها
في قطاع بالغ
الحساسية وفي
مرض واسع
االنتشار مثل
«كورونا»

يدور جدل عالمي تتأثر به الكويت،
بطبيعة الـحــال ،بشأن مــدى مأمونية
اللقاحات المكتشفة لفيروس كوفيد 19
وفاعليتها ،ويتأرجح هذا الجدل بين
أسئلة مستحقة ،مثل كيفية التوصل
إلى مجموعة متعددة من اللقاحات ذات
نسبة الوقاية التي تتجاوز  90بالمئة،
وذل ــك فــي زم ــن قـيــاســي ،مــع فرضيات
ّ
يصدقها العقل ،وال يقبلها
مؤامراتية ال
ال ـم ـن ـطــق ،كـفــرضـيــة أن ال ـل ـقــاح ي ــؤدي
إلــى زراع ــة شريحة تتحكم باإلنسان
عن ُبعد!
ورغم أن األسئلة عن موضوع اللقاح
وش ـ ــرح م ــأم ــون ـي ـت ــه بـ ــاألصـ ــل م ـســألــة
ط ـب ـيــة ،ف ــإن ث ـمــة أج ــوب ــة ي ـقـ ّـدم ـهــا لنا
مجتمع المال واألعـمــال ال تقل أهمية
ً
عن أجوبة أهــل الطب ،فمثال على من
ي ـش ـكــك ف ــي جـ ـ ــودة إنـ ـت ــاج ال ـل ـقــاحــات
أن ي ـف ـهــم اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـبــروتــوكــول ـيــة
ال ـخ ــاص ــة ب ـش ــرك ــات األدوي ـ ـ ــة ال ـك ـبــرى
ع ـنــد إن ـت ــاج أي ل ـق ــاح أو دواء جــديــد
ف ــي ال ـع ــال ــم ،خ ـصــوصــا م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة أو أوروبا ،األمر الذي يتطلب
إت ـم ــام مـعــايـيــر ال ـت ـجــارب المختبرية
وقبل السريرية «على الحيوانات» ،ثم
السريرية بمراحلها الثالث المتتابعة،
وف ــق قــواعــد منظمة صــارمــة تضعها
هيئات ناظمة ،ال شركات األدوية.
وه ــذا م ــا ح ــدث بــالـفـعــل ،وتـحــديــدا
ل ــدى هيئة ال ـغــذاء والـ ــدواء األميركية
( )FDAوه ـي ـئ ــة األدوي ـ ـ ـ ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
( ،)EMAوهما هيئتان تمارسان أعمال
الرقابة واإلشراف على شركات األدوية،
ّ
ورخصتا لقاحات عالمية ذاع صيتها
أخيرا ،مثل موديرنا وفايزر -بيونتك
وجونسون آنــد جونسون وإكسفورد
 -أسترازينيكا.

سلطة هيئات األدوية
ب ــل إن ه ـي ـئــات األدويـ ـ ــة األوروبـ ـي ــة
واألم ـي ــرك ـي ــة ،وهـ ــي ج ـه ــات حـكــومـيــة
مـعـنـ ّـيــة بــالـصـحــة ال ـعــامــة ،ال شــركــات
األدوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،ه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـحـ ــدد ط ــري ـق ــة
االس ـت ـخــدام إن ك ــان طــارئــا أو عــاديــا،
وه ــي تـحــدد أيـضــا الـشــرائــح العمرية
المناسبة لكل لـقــاح ،ولها أن تسحب
تــر خ ـيــص أي ل ـق ــاح أو دواء إذا ثبت
ً
عـ ــدم فــاع ـل ـي ـتــه أو ضـ ـ ــرره ،ف ـض ــا عن

صالحياتها الواسعة في إعــادة حتى
أي مرحلة من مراحل التجارب إذا لم
تستوف المتطلبات الصحية والوقائية
ِ
المعتمدة.
ه ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي ت ـت ـضــح فـيـهــا
معايير الحوكمة بين الهيئات الرسمية
الـنــاظـمــة كهيئات الـصـحــة األوروب ـيــة
واألميركية وشركات األدوية تقلل الى
حد كبير من الشكوك الخاصة بوجود
تــاعــب م ــن ه ــذه ال ـشــركــات ف ــي ج ــودة
اللقاحات ،وإال لكان التالعب قديما جدا
وعلى مختلف أنواع األدوية واللقاحات
بفرضية رغبة الشركات في التالعب،
وعدم وجود سلطة رادعة من الهيئات
الناظمة.

سرعة اكتشاف اللقاح
لكن السؤال األكثر إلحاحا في مسألة
الشك تجاه فاعلية اللقاحات يدور حول
كيفية اكـتـشــاف الـلـقــاح لـمــرض فاجأ
ال ـب ـشــريــة بـشـكــل م ـبــاغــت ف ــي غـضــون
أشهر قليلة.
ورغــم الوجاهة التي يحتويها هذا
السؤال ،فإنه من المفيد فهم مجموعة
م ــن اإلج ـ ـ ـ ــراء ات ال ـج ــدي ــدة ف ــي عملية
مــواج ـهــة تـفـشــي ال ـف ـي ــروس ،وأهـمـهــا
ً
اإلن ـف ــاق غـيــر الـمـسـبــوق عــالـمـيــا على
أبـحــاث إنـتــاج اللقاح بما يتجاوز 14
مليار دوالر ممولة بالدرجة األولى من
حكومات متعددة ،وثم مؤسسات غير
ربحية وأخيرا شركات خاصة بالتزامن
مـ ــع ت ـق ــدي ــم كـ ــل ال ـت ـس ـه ـي ــات ل ـم ــراك ــز
األبحاث لتسريع اكتشاف اللقاح وفق
ضــوابــط الهيئات الــدوائـيــة ،وبالطبع
ه ـ ــذه «الـ ـف ــزع ــة» ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـمــواج ـهــة
فـ ـي ــروس كــوف ـيــد  19ل ــم ت ـت ــواف ــر مثال
لمواجهة فـيــروســات أخ ــرى كفيروس
 HIVالـ ـخ ــاص بـ ـم ــرض اإليـ ـ ـ ــدز ،ن ـظــرا
لطبيعة انتشار كــل منهما واختالف
درجات إمكانية الوقاية منهما ،ناهيك
ع ــن ت ـب ــاي ــن م ـس ـت ــوى ض ــرره ـم ــا عـلــى
االقتصاد والحياة العامة في مختلف
دول العالم ،مما أعطى أولــويــة بالغة
لدعم أبحاث مواجهة «كوفيد  »19على
ما عداه من فيروسات.
كذلك ليس من المنطقي االعتراض
عـلــى ســرعــة إن ـتــاج لـقــاحــات لفيروس
ً
كوفيد  ،19مقارنة مثال بالسنوات التي

احتاجها العلم للتوصل إلى لقاحات
أمراض سابقة كالجدري أو الدفتيريا
أو الكوليرا أو الطاعون أو التيفوئيد
أو السل ،وهذه أمراض معظمها انتشر
فــي النصف األول مــن الـقــرن الماضي
في ظل إمكانات تكنولوجية محدودة
و حـيــاة معيشية يغلب عليها الجهل
وضعف الوعي.

ال تتساهل فيها بــورصــات على وزن
بـ ــورصـ ــة وول س ـت ــري ــت أو لـ ـن ــدن أو
مختلف البورصات األوروبية ،ناهيك
ب ــال ـم ـس ــؤول ـي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة واألدب ـ ـيـ ــة
ت ـجــاه الـمـســاهـمـيــن ووس ــائ ــل اإلع ــام
إن أفصحت عن معلومات غير دقيقة
أو ح ـت ــى غ ـي ــر م ـك ـت ـم ـلــة ،م ـم ــا يـجـعــل
إفصاحات شركات األدوية عن مراحل
وإنتاج اللقاح بمنزلة شهادة أخرى عن
مأمونيته وسالمته.

ل ــذل ــك ف ـمــن ال ـمــوضــوع ـيــة مـنــاقـشــة
م ـســألــة س ــرع ــة إنـ ـت ــاج ال ـل ـق ــاح ــات من
زاوية ما حدث من ثورات تكنولوجية
خالل الـ  20سنة األخيرة قلبت موازين
راس ـخــة لـسـنــوات طــويـلــة فــي السلوك
االجتماعي والبشري ،فعندما تتضاءل
أهمية قاعات االجتماعات التقليدية
لـمـصـلـحــة مـنـصــة « ،»zoomوتصبح
ً
شــا شــة «نتفليكس» منافسا لصاالت
الـسـيـنـمــا ال ـت ـق ـل ـيــديــة ،وت ـتــأثــر أع ـمــال
ش ــرك ــات ال ـب ــري ــد ب ــالـ ـت ــوازي م ــع نـمــو
التراسل اإللكتروني « ،»e-mailويقوم
الـ « »iCloudبمقام الطوابق المتعددة
م ــن األرشـ ـ ـي ـ ــف ،ب ــل ت ـت ـح ــول ك ـبــريــات
شــر كــات النفط التقليدية لالستثمار
في الطاقة المتجددة ،فإنه من المفهوم
ج ــدا  -بــالـقـيــاس عـلــى مــا سـبــق  -فهم
األثر الذي فعلته تكنولوجيا الحمض
ً
الـ ـن ــووي ( ،)mRNAم ـث ــا ،ف ــي عملية
تسريع اكتشاف اللقاح ...وهنا نتحدث
ع ــن ق ـي ــاس ألثـ ــر تـ ـس ــارع تـكـنــولــوجــي
غير مسبوق في تاريخ البشرية على
مختلف أوج ــه الـحـيــاة ،ولـيــس نقاشا
علميا لطبيعة عمل تكنولوجيا mRNA
التي تحتاج إلى مختصين في مجالها.

وهم األرباح الطائلة

ثورات التكنولوجيا

سلطة أسواق المال
ّ
لـعــلــه مــن المفيد الـقــول إن شــركــات
األدويــة المنتجة للقاحات ،خصوصا
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وبــري ـطــان ـيــا
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،تخضع لسلطة
أخرى غير سلطات هيئات الدواء ،وهي
سلطة أس ــواق ال ـمــال ،لـكــون معظمها
ذات أسـ ـه ــم م ــدرج ــة ف ــي ال ـب ــورص ــات
العالمية ،ويمثل اإلفصاح عن خطوات
إنتاج اللقاح وميزاياه وعيوبه جانبا
مهما من المعلومات الجوهرية التي

واحــدة من أكثر الشائعات انتشارا
بـ ـش ــأن عـ ـ ــدم ج ـ ـ ــودة الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،هــي
أن شـ ـ ــركـ ـ ــات األدويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تـ ـسـ ـع ــى إلـ ــى
تـحـقـيــق أربـ ـ ــاح ق ـيــاس ـيــة وطّــائ ـل ــة من
بـيــع ال ـل ـقــاحــات ل ـل ــدول ،ب ـغــض النظر
ع ــن مــأمــون ـي ـت ـهــا ،وه ـ ــذا الـ ـق ــول بــاطــل
ً
ً
شـكــا ومـضـمــونــا ،فـمــن حـيــث الشكل
ل ـيــس م ــن مـصـلـحــة أي م ــن ال ـشــركــات
الكبرى لــأدويــة فــي العالم ك ـ «فــايــزر»
و»جونسون آند جونسون» أن تغامر
بسمعتها في قطاع بالغ الحساسية
كــاألدويــة ،وفي مرض واســع االنتشار
م ـثــل ك ــورون ــا ،م ـمــا يـصـيــب سمعتها
على المدى البعيد بمقتل ،ناهيك بأن
جــامـعــة أك ـس ـفــورد ،الـمـطــور المشترك
للقاح بالتعاون مع شركة أسترازينيكا،
ّ
تعد من أكبر جامعات العالم في جودة
األبـ ـ ـح ـ ــاث ،وه ـ ــي األخـ ـ ـ ــرى لـ ــن ت ـغــامــر
بسمعتها البحثية في إنتاج لقاح غير
م ــأم ــون ،أم ــا شــريـكـتـهــا أسـتــرازيـنـيـكــا
فقد أعلنت أنها ستبيع لقاحها بسعر
التكلفة خالل زمن الجائحة.
أما من حيث العمق ،ففكرة تحقيق
أربـ ـ ــاح خ ـيــال ـيــة م ــن ال ـل ـق ــاح ــات تـبــدو
غ ـيــر دق ـي ـقــة ،خ ـصــوصــا أن الـمـتــوافــر
حــال ـيــا م ــن ل ـقــاحــات ي ـصــل عـ ــدده إلــى
 10لقاحات يقابلها تجارب للقاحات
منافسة فــي الـمــراحــل السريرية حول
العالم يصل عددها الى  50لقاحا ،من
خالل
المتوقع اعتماد  20لقاحا منها ّ
العامين الحالي والقادم ،مما سيخفض
األس ـعــار وف ــق منطق أي س ــوق ،وهــو
ً
العرض والطلب ،فضال عن عدم وجود
ً
ما يجزم طبيا بأن اإلنسان سيحتاج
إلى أخذ اللقاح مرة واحدة أو أكثر من
مرة سنويا.

هذه العوامل تحد من أي ارتفاعات
مفترضة ألسعار اللقاحات حول العالم،
وفقا لمعايير العرض والطلب والحاجة
المؤكدة أصال للتصنيع.

نظريات المؤامرة
بالطبع ال تخلو مسائل اللقاحات
مــن «ن ـظــريــات م ــؤام ــرة» يصعب حتى
م ـج ــرد ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ســام ـت ـهــا ك ــزرع
شريحة في جسم اإلنسان ،لكن أيضا
ثـ ّـمــة نـظــريــات ربـمــا يعتبرها البعض
وجيهة من حيث الشكل على األقل ،كأن
يفترض البعض أن فـيــروس كــورونــا
من صنع مافيات شركات األدويــة في
ال ـع ــال ــم ،وهـ ــذا ال ـق ــول يـسـتـلــزم بنفس
ال ـم ـن ـطــق ال ـت ـس ــاؤل ع ــن س ـبــب صمت
م ــاف ـي ــات ش ــرك ــات «الـ ـطـ ـي ــران وال ـن ـفــط
والسياحة والعقار والبنوك» ومختلف
األنشطة األخرى التي تكبدت خسائر
غير مسبوقة تاريخيا ،بسبب مافيا
شركات األدوية المفترضة.
ك ــذل ــك ي ـج ـن ــح الـ ـبـ ـع ــض لـ ـلـ ـق ــول إن
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ج ــاء ض ـمــن ال ـحــرب
ال ـت ـج ــاري ــة ب ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
والصين ،وهو أمر ينفيه المنطق ،لكون
طرفي هذه الحرب تكبدا أكبر خسائر
فــي الـعــالــم مــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة،
فــالـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي للصين
س ـجــل أدنـ ــى م ـس ـتــوى ن ـمــو خ ــال 20
ع ــام ــا ،إذ ن ـم ــا  2.3بــال ـم ـئــة ف ـق ــط فــي
 ،2020أما اقتصاد الواليات المتحدة
فقد سجل انكماشا بنسبة  3.5بالمئة
في  ،2020وهــو أســوأ أداء منذ ،1946
وكانت خسائر البلدين على مستوى
الـ ـبـ ـط ــال ــة والـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادرات عـ ـل ــى أع ـل ــى
المستويات عالميا.
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة أزمـ ـ ـ ــة ع ــال ـم ـي ــة غـيــر
مسبوقة ،ليس من المستغرب أن يجند
لمواجهة
العالم كل خبراته وإمكاناته
ّ
ّ
ه ــذه األزمـ ــة ل ـلــوصــول ال ــى ح ــل تمثل
باللقاح الذي تشير اتجاهات االقتصاد
بالتوازي مع منطق العلم الى مأمونيته
وسالمته ،لكونه ّ
مر بكل المراحل ذات
المصداقية العالية فــي أس ــواق المال
مــن خــال إفـصــاحــات شــركــات األدويــة
بالتوازي مع مراكز األبحاث العلمية
وال ـط ـب ـيــة ،وبــاع ـت ـمــاد ه ـي ـئــات نــاظـمــة
تتولى مسؤولية الصحة العامة.

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

فرضية تحقيق
شركات األدوية
ً
أرباحا خيالية
ّ
بغض النظر عن
جودة اللقاحات
غير واقعية
العتبارات السمعة
والمنافسة

سرعة اكتشاف
لقاح «كوفيد »19
مقارنة بـ «اإليدز»
ترجع إلى اختالف
انتشارهما
وإمكانية الوقاية
منهما وتباين
ضررهما على
االقتصاد والحياة
العامة

أخبار الشركات
ً
«السفن» :توزيع  %20نقدا

«أجوان» :تسوية مديونية
بقيمة  102.5ألف دينار

ب ـل ـغ ــت أرب ـ ـ ـ ــاح ش ــرك ــة ال ـص ـن ــاع ــات
الهندسية الثقيلة وبناء السفن 9.15
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،ب ــواق ــع  50.82فـلـســا
ل ـل ـس ـه ــم خ ـ ـ ــال ع ـ ـ ــام  ،2020م ـق ــارن ــة
بتحقيقها أرباحا بقيمة  11.22مليونا،
ب ـمــا ي ـع ــادل  62.28فـلـســا ع ــام ،2019
وأوص ــى مجلس إدارت ـه ــا بـتــوزيــع 20
في المئة نقدا عن أداء العام الماضي.

قــامــت شــركــة أجـ ــوان الـخـلـيــج ال ـع ـقــاريــة بـتـســويــة مــديــونـيــة
مستحقة للشركة مع أحد المستثمرين بقيمة  102.58ألف دينار
تقريبا ،مضيفة أن التسوية تمت بموجب حكم محكمة بتاريخ
 28يناير  ،2007حيث تم سداد  93.7ألف دينار ،وتم خصم 8.88
آالف من إجمالي المديونية؛ نظرا لسداد المبلغ المتبقي حتى
ً
تاريخ عمل التسوية دفعة واحدة بدال من السداد شهريا بواقع
 500دينار للمحكمة.

ً
ً
«المركز» تبيع مشروعا عقاريا في ألمانيا

«تجارة» :عدم توزيع أرباح
حققت شركة التجارة واالستثمار
ال ـع ـق ــاري أرب ــاح ــا بـقـيـمــة  54.74ألــف
دينار ،بواقع  0.15فلس للسهم خالل
ع ــام  ،2020مـقــابــل تـحـقـيـقـهــا اربــاحــا
بقيمة  1.4مـلـيــون دي ـنــار بـمـقــدار 3.8
فلوس للسهم خالل عام  ،2019وأوصى
مجلس ادارتها بعدم توزيع ارباح عن
اداء العام المنصرم.

بــاعــت شــركــة الـمــركــز الـمــالــي الـكــويـتــي مـشــروعــا عـقــاريــا في
ألمانيا ،حيث تم تطوير أرض وبناء مستودعات تتوافق مع
مباني أمازون الصناعية.
وقالت «المركز» إن المشروع حقق معدل عائد داخليا يبلغ
 38.68في المئة ،وعائدا على االستثمار بنسبة  48في المئة،
الفتة إلى أن األثر الجوهري للمعلومة السابقة على البيانات
المالية للمجموعة هو زيادة إجمالي اإليرادات وإجمالي األصول
بنحو  827ألف دينار.

«وربة» تشتري  600ألف سهم
في «الدولي للتأمين التكافلي»

صدور حكم لمصلحة «الراي»
في «المساحات اإلعالنية»
أعلنت شركة مجموعة الراي اإلعالمية صدور حكم لمصلحة
شركتها التابعة ،الــراي العالمية للدعاية واإلع ــان ،ضد أحد
مـ ــوردي ال ـشــركــة ،فــي قـضـيــة اسـتـثـمــار الـمـســاحــات اإلعــانـيــة
الخارجية.
وقالت «الــراي» إن حكم أول درجــة كان قد ألــزم المورد بدفع
 796.8ألف دينار لمصلحة الشركة التابعة ،وألزمه بالمصاريف
وم ـقــابــل أت ـع ــاب ال ـم ـحــامــاة الـفـعـلـيــة ،مـبـيـنــة أن مـنـطــوق حكم
ً
«االستئناف» جاء بقبول االستئناف رقم ( )2020/4147شكال
ً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض
الــدعــوى الـمـبـتــدأة ،وألــزمــت الـمـسـتــأنــف ضــدهــا (شــركــة ال ــراي
العالمية للدعاية واإلع ــان) بالمصروفات ومبلغ  200دينار
مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.
وأف ـ ـ ــادت ب ــأن ــه بــالـنـسـبــة لــاس ـت ـئ ـنــاف رقـ ــم (،)2020/4111
حكمت المحكمة بقبول االستئناف شكال وبرفضه موضوعا،
وألزمت المستأنفة (شركة الــراي العالمية للدعاية واإلعــان)
بالمصروفات ومبلغ  50دينارا مقابل أتعاب المحاماة ،مضيفة
أن الحكم ال يوجد له أثر في الوقت الحالي على المركز المالي
للشركة.

«نابيسكو» تحوز أقل األسعار في مناقصة بـ  1.38مليون دينار
حـ ــازت ال ـشــركــة الــوطـنـيــة لـلـخــدمــات الـبـتــرولـيــة
«نابيسكو» أقل األسعار في مناقصة تابعة للشركة
الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك»،
وقالت «نابيسكو» إن المناقصة بقيمة  1.383مليون

دينار ،ولمدة  3سنوات ،مع إمكانية التمديد لعامين
إضافيين.
وأوضحت الشركة أن المناقصة تتعلق بتقديم
خ ــدم ــات مـتـكــامـلــة لـمـكــافـحــة ال ـت ـســربــات النفطية

والتابعة لشركة كيبيك ،مشيرة ا لــى أنها ستقوم
بــاإلفـصــاح عــن أي أثــر جــوهــري عند ترسية العقد
وتوقيعه.

«أصول» تربح  295ألف دينار
ذكــرت شركة أصــول لالستثمار أنها حققت أرباحا بقيمة  295ألف دينار،
على أثر قيام شركة بيت أصول العقارية ،تابعة ومملوكة للمجموعة ،بتوقيع

عقد ابتدائي بالتنازل عن حق انتفاع قسيمة صناعية ألحد المشترين مقابل
 2.75مليون.

ك ـش ـفــت ش ــرك ــة ورب ـ ــة ل ـل ـتــأم ـيــن عــن
رغبتها فــي ش ــراء  600أل ــف سـهــم من
أسهم شركة الدولي للتأمين التكافلي،
من ملكية الشركة العربية العقارية في
أسهم شركة الدولي للتأمين التكافلي،
بسعر  75فلسا للسهم وبقيمة  45ألف
دينار ،الفتة إلى أن حصتها في شركة
الدولي للتأمين التكافلي بلغت 25.7
في المئة.
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تمديد «أوبك» وحلفائها لتخفيضات اإلنتاج يقفز بالنفط
ً
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«الوطني» :األسعار حاولت اختراق حاجز  70دوالرا بمواجهة عجز اإلمدادات على المدى القريب
قررت «أوبك» وحلفاؤها
بحوالي
تمديد خفض االنتاج ً ً
 8ماليين برميل يوميا تقريبا،
أي ما ًيعادل نسبة %8
تقريبا من اإلمدادات قبل
الجائحة ،مدة شهر إضافي
حتى مايو .لكنها أقرت جولة
ثانية من زيادة اإلنتاج لروسيا
وكازاخستان بمقدار ً 130ألف
ً
برميل يوميا و 20ألفا برميل
على التوالي ،مما يعكس «نمط
االستهالك الموسمي».

السعودية تعتقد
أن عصر ازدهار
النفط الصخري لن
ً
يعود أبدا

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني ،إن
أسعار النفط ارتفعت بعد قرار "أوبك" وحلفائها
األخيرة بتجديد تخفيضات اإلمدادات حتى مايو
المقبل ،في حين بدأت األسواق ،التي تفاجأت بهذا
القرار في تسعير إمكانية تقليص اإلمدادات ،وسط
توقعات تعافي االقتصاد وتحسن الطلب على
النفط خــال العام الحالي بفضل تسارع وتيرة
برامج لقاحات فيروس كورونا.
ووفــق التقرير ،حاولت أسعار العقود اآلجلة
ً
لمزيج خام برنت اختراق حاجز الـ  70دوالرا في
مواجهة العجز في اإلمدادات على المدى القريب
وتسارع وتيرة تراجع مخزونات الخام العالمية،
وتــم رفــع توقعات أسعار النفط لهذا العام على
الرغم من استبعاد استمرار تلك الديناميكيات
اإليجابية لألعوام المقبلة.
وأدى ق ــرار "أوبـ ــك" وحلفائها والـمـقـتــرح من
السعودية بتمديد خفض حصص إنتاج النفط
في أبريل مدة شهر واحــد على األقــل إلى ارتفاع
أسعار النفط بحوالي  8في المئة بنهاية تداوالت
يوم الجمعة الماضي.
واسـتـقــر سـعــر خ ــام الـنـفــط الـمــرجـعــي ،مزيج
ً
خــام بــرنــت ،عند مستوى  69.4دوالرا للبرميل،
فيما يعد أعلى إغ ــاق يسجله منذ مايو 2019
ولـيــواصــل بــذلــك مكاسبه األسبوعية لألسبوع
السابع على التوالي.
وارتفع سعر مزيج خــام برنت بنسبة  34في
ً
المئة تقريبا منذ بداية عام  2021فيما يعد أفضل
مستويات يسجلها على اإلطالق – كما قفز بنسبة
 69في المئة منذ بداية الربع الرابع من عام 2020
ً
نظرا إلى وضع المتداولين في اعتبارهم تضييق
إم ــدادات أســواق النفط بفضل جهود السعودية
وحلفائها.
وتمثلت أبرز القوى الدافعة لنمو أسعار النفط
في إمكانية حدوث انتعاش اقتصادي كبير وتزايد
الطلب على النفط هذا العام بفضل طرح برامج
لقاحات فيروس كورونا في بعض الدول الرئيسية
المستوردة للنفط.
كما تعتبر حــزم تحفيز االقـتـصــاد العالمية،
مثل خطة التحفيز األميركية لمواجهة تداعيات
فـيــروس كــورونــا والـبــالــغ قيمتها  1.9تريليون
ً
دوالر والتي سيتم إقــرارهــا قريبا من قبل إدارة
الرئيس بايدن.
وتنعكس التدفقات المالية إلى النفط وتغير
توقعات السوق بشأن تقليص المعروض على
الـ ـم ــدى ال ـق ــري ــب بـشـكــل أف ـض ــل ف ــي م ـيــل منحى
أسـعــار مــزيــج خــام بــرنــت نحو الـتــراجــع (أسـعــار
العقود اآلجلة أقل من أسعار العقود الفورية) منذ
منتصف يناير.
وارتـفــع صافي مــراكــز المضاربة (الـفــرق بين
عدد عقود "الشراء" و"البيع على المكشوف" التي
تراهن على انخفاض األسعار) في اآلونة األخيرة،
ً
مستعيدا مــركــزه بالقرب مــن أعلى المستويات
القياسية المسجلة قبل الجائحة.
وفاجأ قرار "أوبك" وحلفائها مرة أخرى األسواق
التي كانت تتوقع أن تستجيب المجموعة لتقييد
اإلمدادات وانخفاض مستويات المخزون من خالل
زيادة اإلنتاج.
وعلى أقل تقدير ،كان من المتوقع زيادة اإلنتاج
ً
بــواقــع  500أل ــف بــرمـيــل يــومـيــا وك ــان الـتـســاؤل
الوحيد ما إذا كانت السعودية ستقرر في أبريل
ً
الـتــراجــع تدريجيا أم دفعة واح ــدة عــن خفضها
ً
الطوعي لإلنتاج البالغ مليون برميل يوميا.
وكان وزير الطاقة السعودي األمير عبدالعزيز
ّ
بن سلمان حث على توخي الحذر واليقظة عدة
أشهر وسط حالة عدم اليقين تجاه نمو الطلب
على النفط واستمرار تفشي الجائحة.

أسعار صرف العمالت العالمية

ينخفض 1.94
الكويتي
البرميل
ً
ليبلغ  67.04دوالرا
انخفض سعر برميل ًالنفط الكويتي 1.94
دوالرا فــي ت ـ ــداوالت ،أمس
دوالر ليبلغ ً 67.04
األول ،مقابل ً 68.98دوالرا في تداوالت يوم االثنين
الماضي ،وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول
الكويتية.
وفي األسواق العالمية ،استقرت أسعار النفط،
أمـ ــس ،إذ تــدعـمــت بـتــوقـعــات منظمة الـتـعــاون
االق ـت ـص ــادي والـتـنـمـيــة لـلـتـعــافــي االق ـت ـصــادي
العالمي وقيود اإلنتاج التي تتبناها "أوبــك،"+
لكن زيادة المخزونات األميركية تكبح األسعار.
ونزل خام برنت سنتين ًأو ما يعادل أقل من
 0.1في المئة إلى  67.50دوالرا للبرميل.
األميركي
وصعد خام غرب تكساس الوسيط
ً
ً
 11سنتا أو  0.2في المئة ،ليبلغ  64.12دوالرا
للبرميل.
وقالت المنظمة ،في توقعاتها االقتصادية
المرحلية ،إن االقتصاد العالمي سينتعش هذا
العام بمعدل نمو  5.6في المئة ،وسينمو  4في
المئة العام المقبل ،وكانت توقعاتها السابقة لنمو
 4.2في المئة هذا العام.
ً
وتلقت األسعار الدعم أيضا من قرار "أوبك"+
اإلبقاء على تخفيضات اإلنتاج في أبريل كما هي
إلى حد بعيد.
وقال ستاندرد تشارترد في مذكرة "في نظرنا،
اجتماع أوبــك +في ً الرابع من مــارس الجاري لم
مفتوحا أمام ارتفاع األسعار فحسب،
يترك الباب
ً
بل اقتلعها تماما وحطمها".
لكن محللين يقولون إن األسعار ظلت تحت
ضغط بسبب مزيج مــن الـعــوامــل مــن بينها أن
اثنين من كبار المستوردين وهما الهند والصين
يسحبان الخام من المخزونات في ظل األسعار
ً
وأنهى تعليقاته قائال إن":الطريق الصحيح
اآلن هو االستمرار في جهودنا ،وأن يكون لدينا
خطط طارئة واحتياطية في حالة حــدوث أمور
غير متوقعة".
وقررت "أوبك" وحلفاؤها تمديد خفض اإلنتاج
ً
ً
بحوالي  8ماليين برميل يوميا تقريبا ،أي ما
ً
يعادل نسبة  8في المئة تقريبا من اإلمدادات قبل
الجائحة ،مدة شهر إضافي حتى مايو.
لكنها أق ــرت جــولــة ثــانـيــة مــن زيـ ــادة اإلن ـتــاج
لــروسـيــا وكــازاخـسـتــان بـمـقــدار  130ألــف برميل
ً
ً
يوميا و 20ألف برميل يوميا على التوالي ،مما
يعكس "نمط االستهالك الموسمي".
وكانت تلك النتيجة هي أكثر السيناريوهات
ً
تفاؤال ضمن مجموعة الخيارات التي جرى طرحها
قبل االجتماع.
وتـتــوقــع الـمـجـمــوعــة عـلــى ال ـمــدى الـقــريــب أن
يشهد الطلب على النفط فترة من الضعف وتراكم
الـمـخــزونــات بسبب مــوســم أعـمــال الصيانة في
فترة الربيع قبل أن يتعافى نمو الطلب على النفط
قبل الصيف.
ويبقى خفض المخزون العالمي ،إلى مستوى
متوسط الخمس سنوات المستهدف في صدارة
األولــويــات .ومــن جهة أخــرى ،يعد ارتفاع الطلب
ال ـم ـف ــرط أحـ ــد أهـ ــم مـ ـخ ــاوف م ـج ـمــوعــة "أوبـ ـ ــك"
وحلفائها بقدر أكبر من احتماالت انخفاض الطلب
العالمي بشكل كبير.
أما فيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار النفط
ومـســاهـمــة ذل ــك فــي إعـ ــادة تحفيز ان ـتــاج النفط

الصخري األميركي ،التي تعتبر إحدى المخاوف
ال ـت ــي ع ـب ــرت عـنـهــا روس ـي ــا بـشـكــل م ـت ـكــرر ،فــإن
السعودية تعتقد أن عصر "ازدهار النفط الصخري
ً
لن يعود أبدا".
وي ـت ـم ـثــل هـ ــذا ال ـ ـ ــرأي ف ــي أن مـنـتـجــي الـنـفــط
ً
الصخري يركزون حاليا على الربحية وتوزيعات
ً
أربـ ــاح المساهمين ب ــدال مــن الـتــركـيــز عـلــى نمو
اإلنتاج.
وعلى الرغم من تعافي إنتاج الخام األميركي
من موجة الصقيع التي شهدها شهر فبراير –
والـتــي أدت إلــى خفض اإلن ـتــاج بحوالي مليون
ً
برميل يوميا واغــاق العديد من مصافي النفط
الرئيسية – واالنخفاض التاريخي لألسعار في
أبريل الماضي إلــى نطاق النمو السلبي فإنه ال
يزال أقل بكثير من أعلى مستوياته القياسية التي
سجلها في بداية عام .2020
وق ـب ــل أن ت ـض ــرب م ــوج ــة ال ـص ـق ـيــع الـقـطـبـيــة
الــواليــات المتحدة في فبراير ،كــان انتاج النفط
الصخري األميركي تعافى بنسبة  40في المئة
ً
ً
تقريبا ،أو ما يعادل  1.4مليون برميل يوميا مقابل
ً
 3.4ماليين برميل يوميا تم خسارتها (من مستوى
الذروة إلى القاع) بسبب الجائحة.
وتظهر أحــدث البيانات الصدرة عن إدارة
معلومات الطاقة األميركية أن اإلنتاج وصل
ً
إل ــى  10مــايـيــن بــرمـيــل يــومـيــا فــي األسـبــوع
ً
المنتهي فــي  26فـبــرايــر ،وال يــزال بعيدا عن
مستويات ذروة اإلنتاج البالغة  13.1مليون
ً
برميل يوميا ،وذلك على الرغم من زيادة عدد

العراق يرفع سعر خامي البصرة
الخفيف والمتوسط آلسيا في أبريل
أظهرت وثيقة تسعير أمس ،أن العراق رفع سعر
البيع الرسمي لـخــام البصرة الخفيف فــي شحنات
أبريل إلى آسيا ،ليصبح بعالوة  1.30دوالر للبرميل
إلى خامي عمان ودبي ،بزيادة  0.15دوالر عن الشهر
السابق.
وت ـ ـحـ ــدد سـ ـع ــر الـ ـبـ ـي ــع ال ــرسـ ـم ــي ل ـ ـخـ ــام ال ـب ـص ــرة
المتوسط فــي شحنات أ بــر يــل عند  0.10دوالر فوق
خامي عمان ود بــي ،بارتفاع  0.25دوالر عــن الشهر
السابق.
وظل سعر البيع الرسمي لخام البصرة الثقيل في
شـحـنــات أ بــر يــل دون تغيير بخصم  1.40دوالر عن
خامي عمان ودبي.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

انخفاض صافي أرباح «لوك
أويل» الروسية

أعلنت "لوك أويل" ،ثاني أكبر شركة منتجة للنفط
فــي رو سـيــا ،أ مــس ،أنها حققت أر بــا حــا صافية 29.4
مـلـيــار روب ــل ( 398مـلـيــون دوالر) فــي الــربــع األخـيــر،
ا ن ـخ ـفــا ضــا م ــن  119.3م ـل ـيــار رو ب ــل ق ـبــل ع ــام ،بفعل
هبوط أسعار النفط.
وبلغت اإل ي ــرادات فــي ا لــر بــع األ خـيــر  1.5تريليون
روبل ،انخفاضا من  1.9تريليون قبل عام ،وسجلت
األربـ ـ ــاح ق ـبــل خ ـصــم ال ـف ــوائ ــد وال ـض ــرائ ــب واإلهـ ــاك
وإطفاء الدين  189.6مليار روبل ،مقارنة مع 278.2
مليارا في الربع األخير من .2019
وبلغ صافي ربح "لوك أويل" في عام  2020كامال،
ح ـي ــن تـ ـض ــررت األس ـ ـ ــواق م ــن ض ـع ــف ال ـط ـل ــب وس ــط
جــا ئـحــة ك ــورو ن ــا 15.2 ،مـلـيــار رو بـ ــل ،مـقــا بــل 640.2
مليارا في .2019

منصات الحفر األميركية إلى مستويات مايو
الماضي (.)310
وعلى صعيد الطلب على النفط ،هناك مؤشرات
ً
واعدة وفقا ألحدث البيانات االقتصادية الصادرة
ع ــن أك ـب ــر ثـ ــاث ج ـه ــات مـسـتـهـلـكــة لـلـنـفــط على
مستوى العالم ،إذ ارتفع اإلنفاق االستهالكي خالل
احتفاالت الصين برأس السنة القمرية الجديدة
ً
بنسبة  29في المئة تقريبا على أســاس سنوي
وســط فــرض تــدابـيــر الحظر على الـسـفــر ،بينما
عــاد االقتصاد الهندي ،بدعم مــن حــزم التحفيز
الحكومية ،إلى النمو في الربع الرابع من عام 2020
( %0.4 +على أساس ربع سنوي).
وتـشـيــر ال ـتــوق ـعــات اآلن إل ــى أن نـمــو الطلب
ع ـل ــى الـ ــوقـ ــود س ـيــرت ـفــع إل ـ ــى م ـس ـت ــوى قـيــاســي
يبلغ  215.2مليون طــن فــي م ــارس  ،2022وفي
الواليات المتحدة ،وصلت حركة التنقل إلى أعلى
ً
مستوياتها المسجلة منذ م ــارس  ،2020وفقا
لتطبيق إحصاءات غوغل.
ً
واسـتــرشــادا بتحديث صندوق النقد الدولي
ً
أخيرا آلفــاق نمو االقتصاد العالمي ،الــذي توقع
نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 5.5
في المئة ( 8.1في المئة و 11.5في المئة للصين
والهند ،على التوالي) قامت وكالة الطاقة الدولية
ب ــزي ــادة تــوقـعــات الـطـلــب عـلــى الـنـفــط بنحو 5.4
ً
ماليين برميل يوميا في عام  ،2021أي حوالي 60
في المئة من الكمية التي تم فقدها في عام 2020
بسبب الجائحة.
وسيساهم ذلك في زيادة إجمالي الطلب على

بعودة إمدادات إيران .
الحالية المرتفعة وتوقعات ً
وقالت مصادر تجارية نقال عن بيانات من
معهد الـبـتــرل األم ـيــركــي ،إن م ـخــزونــات النفط
الخام في الواليات المتحدة سجلت زيادة حادة
األسبوع الماضي.
وأضـ ــافـ ــت ال ـم ـص ــادر أن م ـخ ــزون ــات ال ـخــام
قفزت  12.8مليون برميل في األسبوع المنتهي
فــي الـخــامــس مــن مـ ــارس ،بينما ك ــان محللون
استطلعت رويترز آراء هــم توقعوا زيــادة قدرها
 816ألف برميل.
وزاد م ـخــزون ال ـخــام فــي مــركــز التسليم في
كاشينج بــواليــة أوكــاهــومــا بـمـقــدار  295ألف
برميل.
وهبطت مخزونات البنزين  8.5ماليين برميل
بينما كان من المتوقع أن تنخفض  3.5ماليين
برميل.
وتــراجـعــت مـخــزونــات نــواتــج التقطير ،التي
تشمل الديزل وزيت التدفئة 4.8 ،ماليين برميل
مقارنة مع توقعات النخفاض قدره  3.5ماليين
برميل.
ولم يعقب معهد البترول األميركي على األرقام.
في غضون ذلك ،من المتوقع أن يجلب ارتفاع
األس ـع ــار الـمــزيــد مــن اإلمـ ـ ــدادات األمـيــركـيــة إلــى
السوق.
وقالت إدارة معلومات الطاقة أمس األول ،إن
إنتاج النفط األميركي ً ما زال من المتوقع أن يهبط
برميل يوميا في  2021إلى ً 11.15مليون
 160ألف ً
برميل يوميا ،لكن ذلك يمثل انخفاضا أقل مقارنة
مع توقع شهري ًسابق لإلدارة بتراجع عند 290
ألف برميل يوميا.
ً
النفط إلى  96.4مليون برميل يوميا بنهاية عام
ً
 ،2021وخـصــوصــا بالنسبة للبنزين والــديــزل
والـمــواد البتروكيماوية ،لكن هــذا المستوى ما
يزال أقل من معدالت ما قبل الجائحة البالغة 100
ً
مليون برميل يوميا بفضل الطلب المتأخر على
وقود الطائرات.
كما تم رفــع توقعات أسعار النفط ،إذ استقر
إجماع اآلراء على تراوح متوسط سعر مزيج خام
ً
برنت فــي نطاق  75-65دوالرا للبرميل .وتميل
كفة مخاطر أسعار النفط لعام  2021إلى االتجاه
ً
االيجابي نظرا لنقص المعروض ،وإن كانت أسعار
النفط لن ترتفع إلــى مستويات قد تثبط وتيرة
النمو االقتصادي العالمي.
وتشمل المخاطر الـتــي تحيط بالطلب على
النفط تأخير طرح اللقاحات على مستوى العالم
و/أو تفشي سالالت جديدة متحورة من فيروس
كورونا.
أما في األمد المتوسط فقد يبدأ في التأثير على
األسعار عدد من العوامل المتعلقة بجانب العرض
مثل احتياطيات "أوبــك" وعــودة اإلنتاج اإليراني
بعد إعادة التفاوض على االتفاقية النووية القديمة
وتعافي النفط الصخري األميركي.
ً
ومن المقرر أن يجتمع "أوبك" وحلفاؤها مجددا
في بداية شهر أبريل إلعادة تقييم أوضاع السوق.
وقد يزداد العرض في مايو وسط زيادة متطلبات
التكرير المحلية قبل ذروة الطلب على الكهرباء
في الصيف على مستوى المنطقة وبداية موسم
القيادة في نصف الكرة الشمالي.

«غاز شرق المتوسط» :دول عدة
يمكنها االنضمام إلينا
أكد رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال نائب رئيس
اتحاد المستثمرين في مصر ،د .محمد سعد الدين ،في
مقابلة مع "العربية" ،أن لبنان وغزة وليبيا يمكنها االنضمام
ّ
إلى منظمة غاز شرق المتوسط ،في حال ُحلت الكثير من
المشاكل.
واعتبر أن ّ
تحول المنتدى إلــى منظمة يعطيها صفة
دولية تشبه منظمات إقليمية وعالمية أخرى مثل "أوبك"،
وذلك للمحافظة على أسعار وإنتاج الغاز في منطقة شرق
المتوسط.
وأضاف أن دوال أخرى يمكنها االنضمام ،مثل الجزائر
ّ
وتركيا ،في حال حل بعض المشاكل ،مع استبعاد مثل هذا
التوجه ،إلى جانب إمكان دخــول الــدول بعضوية مراقب،
اإلمارات وفرنسا.
مثل ّ
وتــوقــع أن منطقة شــرق المتوسط فيها أكثر مــن 200
تريليون قدم احتياطية من الغاز.
وقال إن الجزائر لديها كميات كبيرة ،وكذا ليبيا ،وفي
ح ــال انضمتا سترفعان مــن االحـتـيــاطـيــات ،لتكون هذه
المنظمة األولى على المستوى العالم في اإلنتاج ومنافسة
للمنتجين الحاليين ،مثل روسيا وأميركا وقطر.
وتستضيف القاهرة اجتماع منتدى غاز شرق المتوسط
للمرة األولــى بعد ّ
تحوله إلى منظمة تضم  7دول هي كل
من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان ،إضافة إلى األردن
وفلسطين وإيطاليا.
ونــاقــش االجـتـمــاع وضــع استراتيجية طويلة المدى

للمنظمة ،وإطالق مبادرتين جديدتين حول "إزالة الكربون
ً
من الغاز" و"الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن" ،تماشيا
مع التوجهات البيئية العالمية.
أيضا ،تمت مناقشة الطلبات الرسمية ّ
المقدمة من الدول
الراغبة في االنضمام إلى المنظمة ،وأبدى الدول األعضاء
موافقتهم وترحيبهم بانضمام فرنسا للمنتدى بصفة
عضو ،وكذا انضمام الواليات المتحدة بصفة مراقب.
وكان وزير البترول المصري ،طارق المال ،قد اعتبر أن
منظمة غاز شرق المتوسط ّ
تعد األهم إقليميا في مجال
ً
ً
الطاقة بحوض المتوسط ،لتلعب دورا محوريا كمنصة
لإلسراع بتنمية واستغالل موارد الغاز الطبيعى بالمنطقة،
لتحقيق رفاهية الــدول والشعوب وتأمين مــوارد الطاقة
النظيفة.
ويــأتــي انضمام دول وكيانات كبرى للمنتدى بصفة
مراقبين ،مثل الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وفرنسا
واإلمارات ،والحصول على دعم كبريات مؤسسات التمويل
الدولية ،بما يساعد على دعم جهود الدول األعضاء لتطوير
سياسات استغالل الغاز كطاقة نظيفة.
ولدى دول شرق المتوسط وشمال إفريقيا القدرة على
تطوير مشروعات مشتركة للطاقات النظيفة باالستفادة
من البنية التحتية والموقع الجغرافى ،خاصة مع الربط
الحالي في مجال نقل الطاقة بين مصر وعــدد من الــدول
العربية والمتوسطية.
(العربية نت)

مصر :تسوية دعاوى مع  3شركات
بشأن محطة دمياط للغاز
أعلنت وزارة الـبـتــرول المصرية،
أم ــس ،ســريــان سلسلة مــن االتفاقات
التي تسوي جميع الدعاوى بين مصر،
والشركة القابضة للغازات الطبيعية
(إيـجــاس) ،ويونيون فينوسا جاس،
والشركة المصرية اإلسبانية للغاز
(س ـي ـجــاس) ،وه ــذه التسوية تضمن
استئناف اإلنـتــاج في محطة دمياط
للغاز الطبيعي المسال.
وفي الشهر الماضي ،أعلنت وزارة
ال ـب ـت ــرول الـمـصــريــة اسـتـئـنــاف عمل
محطة التسييل ،المملوكة بنسبة 50

في المئة لشركة "إيني" ،وهي خطوة
مـحــوريــة فــي خطط ال ـبــاد للترويج
لنفسها كمركز للطاقة في شرق البحر
المتوسط.
يذكر أن الشركة المصرية القابضة
للغازات الطبيعية (إيجاس) قالت في
وقت سابق إنه من المقرر زيادة إنتاج
مصر مــن الـغــاز إل ــى  7.540مليارات
ق ــدم مكعبة يــومـيــا فــي ،2021-2020
بما يزيد نحو  15في المئة عن إنتاج
.2020-2019
وك ـ ـ ـ ــان إن ـ ـت ـ ــاج مـ ـص ــر م ـ ــن الـ ـغ ــاز

الطبيعي فــي  2020-2019بلغ نحو
 6.550م ـل ـيــارات ق ــدم مكعبة يوميا،
وفقا للتقرير.
وت ـش ـه ــد م ـص ــر ط ـف ــرة ف ــي إن ـت ــاج
ُ
الـغــاز بفضل حقل "ظ ـهــر" فــي البحر
ال ـم ـتــوســط ،واك ـت ـش ــاف ــات ف ــي شـمــال
اإلسكندرية ودلتا النيل.
وت ــأم ــل م ـصــر اس ـت ـغــال موقعها
وبـنـيـتـهــا الـتـحـتـيــة لـتـصـبــح مــركــزا
رئيسيا لتجارة الـغــاز وتــوزيـعــه في
المنطقة.
(رويترز)
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 546مليون دينار تراجع الودائع الحكومية والخاصة
محمد اإلتربي

ب ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات الـ ـقـ ـط ــاع
المصرفي عن يناير الماضي
باهتة في األداء ،حيث تراجع
إج ـم ــال ــي الـ ــودائـ ــع ن ـح ــو 546
مليون دينار ،أغلبيتها تعود
ب ـس ـبــب س ـح ــوب ــات ال ـح ـكــومــة
لنحو  334مليونا من ودائعها،
ف ـ ــي حـ ـي ــن بـ ـلـ ـغ ــت سـ ـح ــوب ــات
القطاع الـخــاص  212مليونا،
غ ــال ـب ـي ـت ـه ــا أي ـ ـضـ ــا لـ ـش ــرك ــات
محسوبة على جهات حكومية،
ّ
وت ـ ـ ـصـ ـ ــنـ ـ ــف ضـ ـ ـم ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع
الخاص.
واستقر إجمالي الودائع في
ال ـق ـطــاع الـبـنـكــي عـنــد 44.729
مـلـيــار دي ـن ــار ،حـيــث تــراجـعــت
 1.21بالمئة من أعلى مستوى
لها فــي ديسمبر  ،2020حيث

بلغت  45.275مليار دينار.
واسـتـقــرت ودائ ــع الحكومة
في يناير الماضي عند 7.609
م ـل ـي ــارات ،م ـق ــارن ــة م ــع 7.943
فــي ديـسـمـبــر  ،2020فــي حين
استقرت ودائع القطاع الخاص
عند  37.120مليارا في يناير
الـمــاضــي ،مـقــارنــة مــع 37.332
مليارا في ديسمبر .2020
وع ـلــى صـعـيــد الـتـسـهـيــات
االئتمانية المقدمة من البنوك
لكل القطاعات ،فقد نمت بنسبة
 0.3بالمئة ،أي ما قيمته 136
م ـل ـي ــون ــا ف ـق ــط ب ـي ــن دي ـس ـم ـبــر
 2020ونهاية يناير ،2021حيث
ارتفعت من  39.781مليار دينار
إلى  39.917مليارا.
ب ــداي ــة ،شـهــدت التسهيالت

الـشـخـصـيــة مـجـمـعــة تــراجـعــا
بنسبة  0.12بالمئة فقط ،حيث
تراجعت بقيمة مليوني دينار
م ــن م ـس ـت ــوى  17.250م ـل ـيــار
ديـنــار فــي ديسمبر  2020إلى
 17.248مليارا ،بحسب بيانات
يناير .2021
ـادر م ـصــرف ـيــة،
ـ
ص
ووفـ ـ ــق مـ ـ
ّ
فإن هناك ثمة تحفظ مصرفي
ع ـ ــام ع ـل ــى م ـن ــح ال ـت ـس ـه ـيــات،
حيث انحصر أغلب العمليات
بين تأجيل وترحيل وهيكلة
ديــون لكبار العمالء ،في حين
ك ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك وق ـ ـ ــف شـ ـب ــه ت ــام
ل ـل ـت ـس ـه ـي ــات االس ـت ـه ــاك ـي ــة،
خ ـصــوصــا ل ــأج ــان ــب ،بسبب
عـ ـ ـ ــدم اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار أوضـ ــاع ـ ـهـ ــا،
وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي رف ـ ـعـ ــت ال ـ ـشـ ــروط

ّ
تشدد
الداخلية ،قابلها أيضا
نـ ـسـ ـب ــي فـ ـ ــي مـ ـن ــح الـ ـش ــرك ــات
المتوسطة والـصـ ّغـيــرة ،حتى
وإن كــان لديها تدفق ،فبعض
ا لـشــر كــات لديها حتى فائض
سـ ـي ــول ــة وودائ ـ ـ ـ ـ ــع م ـص ــرف ـي ــة،
إال أن ط ـل ـبــات ـهــا ب ــاالق ـت ــراض
تبدو وجهة نظر
تؤجل ،حيث ّ
م ـص ــرف ـي ــة بـ ـت ــرق ــب األوض ـ ـ ــاع
ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وتـ ـتـ ـخ ــوف ال ـب ـن ــوك
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـ ـ ــن صـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــة ب ـي ـئ ــة
األعمال في ضوء عدم استقرار
م ـل ــف الـ ـحـ ـظ ــر ،ح ـي ــث إن تـلــك
اإلربـ ــاكـ ــات ت ــؤث ــر ع ـلــى أع ـمـ ّـال
الشركات ،وبالتالي قد تتعثر
في التزاماتها.
وع ـل ــى ص ـع ـيــد ال ـق ـطــاعــات،
نمت تسهيالت قطاع التجارة

في يناير الماضي بنسبة 0.8
بالمئة فقط ،حيث حصل على
 27مليون دينار جديدة فقط،
وارتـ ـ ـف ـ ــع إجـ ـم ــال ــي ت ـس ـه ـيــات
ال ـق ـط ــاع م ــن  3.279م ـل ـي ــارات
دينار  3.306مليارات.
ف ـي ـمــا ح ـصــل ق ـط ــاع ال ـع ـقــار
على  13مليون ديـنــار جديدة
ف ـقــط ،حـيــث نـمــا بـنـسـبــة 0.14
ب ــال ـم ـئ ــة مـ ــن م ـس ـت ــوى 9.226
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دي ـ ـنـ ــار الـ ـ ــى 9.239
مليارات بنهاية يناير الماضي.
ولـ ـ ـ ــم تـ ـشـ ـه ــد الـ ـتـ ـسـ ـهـ ـي ــات
االستهالكية أي نمو ُيذكر ،رغم
أنها كانت األعـلــى نموا طــوال
الـعــام الماضي ،حيث ارتفعت
في يناير فقط بقيمة  3ماليين
دينار بنسبة نمو  0.18بالمئة،

حيث ارتفعت من  1.607بنهاية
ديسمبر الى  1.610مليار دينار.
ووفقا لتبريرات مصرفية ،فإن
هناك قنوات كثيرة شبه معطلة
ومجمدة ،مثل تسهيالت كانت
ت ـس ـت ـخــدم ف ــي قـ ـن ــوات ال ـعــاج
والسياحة والسفر.
وف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـس ــه ،ف ـقــدد
تـ ــراج ـ ـعـ ــت تـ ـسـ ـهـ ـي ــات شـ ـ ــراء
األوراق ا ل ـمــا ل ـيــة ب ـنـس ـبــة 3.5
بالمئة ،بما قيمته  89مليون
دي ـ ـنـ ــار ،ح ـي ــث ان ـخ ـف ـض ــت مــن
 2.579مليار الــى  2.490مليار
نـتـيـجــة عـمـلـيــات سـ ــداد وع ــدم
تجديد مراكز تمويلية.
أم ــا الـتـسـهـيــات اإلسـكــانـيــة
ا لـتــي تستحوذ على النصيب
األك ـبــر ،فـقــد ىش ـهــدت تباطؤا

ه ــي األخ ـ ــرى ،حـيــث اسـتـفــادت
بقيمة  82مليون دينار جديدة
فـ ـق ــط ،ب ـن ـمــو  0.6ب ــال ـم ـئ ــة ،إذ
ارتفعت من  12.711مليارا في
د ي ـس ـم ـبــر  2020ا لـ ــى 12.739
م ـ ـل ـ ـي ـ ــارا ف ـ ـ ــي نـ ـ ـه ـ ــاي ـ ــة يـ ـن ــاي ــر
الماضي.
يذكر أن شهر يناير الماضي
شهد تـحــر كــات مصرفية على
طلب ودائع من بعض الجهات،
ونـتـيـجــة ل ـس ـحــوبــات ال ــودائ ــع
الحكومية نـشــط س ــوق اإلنـتــر
بنك ،حيث شهد نموا في يناير
بنسبة  7.2بالمئة ،إذ ارتفعت
قيمة الـتـعــامــات مــن مستوى
 2.446مليار في ديسمبر 2020
الـ ــى  2.623م ـل ـي ــار ف ــي يـنــايــر
الماضي.

ّ
«مجلس التأديب» يغرم «العربية لالستثمار» و«رمال» و«المال»
أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب
فــي جلسته المنعقدة أمــس فــي المخالفة المقيدة برقم
( 2021/06مجلس تأديب) ( 2020/112هيئة) ضد الشركة
العربية لالستثمار ،رائد جواد بوخمسين ،بصفته رئيس
مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمار.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفتها
اآلتي:
أوال :الشركة العربية لالستثمار ،وذلك لثبوت مخالفتها
ما يلي:
 عــدم قيام الشركة بتأريخ العديد من نماذج «اعــرفعميلك» المتعلقة بمحافظ العمالء لديها ،مما أعاق الهيئة
عن تقييم مدى قيام الشركة بتحديث البيانات والمعلومات
المتعلقة بالعمالء المشار إليهم بشكل دوري ومستمر.
 عدم توافر سياسة واضحة ومعتمدة لدى الشركة منمجلس اإلدارة لمنح المكافآت لرئيس وأعضاء المجلس
المذكور.
 عدم استقاللية مسؤول إدارة المخاطر لدى الشركةوذلك لكونه يتبع مدير إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام
إداريا ،مما يعوق استقالليته عند القيام بفحص المخاطر
التي قد تواجه اإلدارات المختلفة.
 عدم التزام الشركة بحكم المادة  190من القانون رقم 1لسنة  2016بشأن إصدار قانون الشركات ،والتي تنص

على أنه« :يجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع
أعضاء المجلس».
وذلك لقيام مجلس إدارة الشركة بتاريخ 2019/12/15
بــات ـخــاذ قـ ــرار بــالـتـمــريــر دون مــواف ـقــة جـمـيــع أع ـضــاء
المجلس.
 ق ـيــام الـشــركــة ب ـفــرض رس ــوم إداري ـ ــة عـلــى العميلً
صاحب محفظة بــواقــع ( 0.5فــي المئة) سنويا ،بينما
قامت الشركة بفرض رســوم مخفضة على عميل آخر
ً
صاحب محفظة بواقع ( 0.125في المئة) سنويا (رسوم
مخفضة) ،وقد تبين أن رائد جواد بو خمسين  -رئيس
مجلس إدارة الـشــركــة الـعــربـيــة لالستثمار  -هــو ذاتــه
الممثل بالتوقيع عن العميل صاحب إحدى المحفظتين،
علما أن الشركة لم تلتزم بما ورد في كتاب الهيئة رقم
( )001764المؤرخ  2017/03/15بإخطارها بضرورة عدم
تكرار ذات المالحظة المذكورة.
 مخالفة رائد جواد بوخمسين بصفته رئيس مجلسإدارة الشركة العربية لالستثمار:
لعدم قيام مجلس إدارة الشركة بمراجعة السياسة
الخاصة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
ً
ل ــدى ال ـشــركــة بـشـكــل س ـنــوي ،وذل ــك وف ـقــا للبند  6من
السياسة المشار إليها ،والذي ينص على أنه:
ً
«يقوم مجلس اإلدارة سنويا بمراجعة سياسة المجلس

الخاصة بحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح
وإدخال التعديالت كلما لزم األمر».
ذلك أن آخر مراجعة للسياسة المذكورة من قبل مجلس
اإلدارة كانت بتاريخ .2016/6/22
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
ً
«أوال :حفظ المخالفة المسندة إلى المشكو في حقه
الثاني لعدم األهمية.
ً
ثــانـيــا :تـغــريــم الـشــركــة المخالفة أل ــف دي ـنــار عــن كل
مخالفة من المخالفات الخمس المسندة إليها».
كما أعلنت هيئة أس ــواق الـمــال صــدور قــرار مجلس
التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة
برقم ( 2021/05مجلس تأديب) ( 2020/133هيئة) ضد
شركة رمال الكويت العقارية.
وانتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورة بمخالفتها
حكم ال ـمــادة ( )13 – 1مــن الـكـتــاب الـثــانــي عشر (قــواعــد
اإلدراج) من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة 2010
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالتهما ،وذلك لعدم التزامها بما يقتضيه
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( :9األدوات المالية)،
حيث لم تقم بتقييم استثماراتها المدرجة بمبلغ 3.2
ماليين دينار تحت بند «استثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر» ضمن المركز المالي للشركة

ضمن بياناتها المالية عــن السنة المالية المنتهية
فــي  2019/12/31والبيانات المالية المرحلية للفترة
المنتهية في  ،2020/6/30والمتمثلة بالتالي:
 .1استثمار في شركة آمار مدرج بقيمة  1.99مليون
دينار.
 .2استثمار في شركة أبنية مدرج بقيمة  1.28مليون
دينار.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
«تغريم الشركة المخالفة مبلغ ثالثة آالف دينار لعدم
الـتــزام معايير المحاسبة الدولية في إعــداد بياناتها
المالية».
وكذلك قرر مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس
في المخالفة المقيدة برقم ( 2021/16مجلس تأديب)
( 2020/132هيئة) ضد شركة المال لالستثمار.
وق ــد ان ـت ـهــى م ـن ـطــوق الـ ـق ــرار إل ــى إدانـ ـ ــة ال ـم ــذك ــورة
بمخالفتها اآلتي:
ً
أوال :حكم المادة  68من القانون رقم  7لسنة 2010
وتعديالته.
ً
ثــان ـيــا :حـكــم ال ـم ــادة ( )1-1 2-مــن الـكـتــاب الخامس
(أن ـش ـطــة األوراق ال ـمــال ـيــة واألشـ ـخ ــاص الـمـسـجـلــون)
م ــن الــائ ـحــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـقــانــون رق ــم  7لـسـنــة 2010
وتعديالتهما.

مكاسب محدودة لمؤشرات البورصة
والسيولة  36.8مليون دينار
●

علي العنزي

استمر األداء اإليجابي لمؤشرات بورصة الكويت الرئيسية ،لكن
ً
ً
بوتيرة أقل إذ حققت المؤشرات ارتفاعا محدودا خالل آخر تعامالت
ه ــذا األس ـب ــوع الـقـصـيــر ،ال ــذي ان ـت ـهــى ،أم ــس ،بـسـبــب عـطـلــة اإلس ــراء
والمعراج ،التي ستتمتع بها البورصة اليوم.
وربح مؤشر السوق العام نسبة  0.14في المئة تعادل  7.86نقاط
ً
ليقفل على مستوى  5741.47نقطة بسيولة متراجعة قياسا على
مستواها أمس ،األول أو معدل تعامالتها هذا العام.
وتوقفت أمس ،على  36.8مليون دينار تداولت  192.3مليون سهم نفذت
ً
ً
من خالل  9137صفقة ،وتم تداول  136سهما ربح منها  50سهما وخسرت
ً
ً
أسعار  56سهما واستقر  30سهما دون تغير.
وكانت مكاسب السوق األول مساوية للعام وبنسبة  0.14في المئة أي
 9.02نقاط ليقفل على مستوى  6277.54نقطة بسيولة بلغت  27.3مليون
دينار تداولت  74.8مليون سهم عبر  5062صفقة ،وربحت  7أسهم مقابل
ً
خسارة  11سهما واستقرار  7أسهم أخرى دون تغير.
وبنسبة أقل ربح مؤشر «رئيسي  0.07 »50في المئة أي  3.39نقاط ليقفل
على مستوى  4866.18نقطة بسيولة بلغت  7.4ماليين دينار تداولت 84.2

ً
ً
مليون سهم عبر  2611صفقة ،وتم تداول  47سهما ربح منها  18سهما
ً
وخسر  11مثلها بينما استقر  11سهما دون تغير.

شراء أسهم البنوك
لألسبوع الثاني على التوالي ،وهما قصيران بأربع جلسات ،استمرت
ً
عمليات الـشــراء على أسهم قطاع البنوك ،خصوصا األسـهــم األربعة
الرئيسية وهــي بيتك والوطني وبوبيان والخليج ،كذلك استحوذت
األسهم الثالثة بمشاركة سهم أهلي متحد بحريني على الجزء األكبر من
السيولة مقابل تراجع أسهم كتلة إيفا التي لم يشارك منها سوى سهم
ً
إيفا وعلى وقع مستقر سعريا .في المقابل ،تعرضت أسهم زين وأجيليتي
ً
لضغط أكبر وسجل زين استقرارا مقابل تراجع أجيليتي أمــس ،كما
خسرت أسهم بوبيان بتروكيماويات والبورصة وهيومن سوفت ،وكان
االستقرار هو حال ثالثة أسهم نشيطة تتصدر قوائم األسهم الرئيسية
إضافة إلى سهم إيفا استقر سهما أعيان واألولى دون تغير .بينما تم
ً
ً
دعم السوق الرئيسي من سهم نابيسكو الذي حقق نموا كبيرا بنسبة
ً
 5.6في المئة وهو السهم الكبير بسعر  935فلسا لينتهي األسبوع على
إيجابية محدودة حيث هناك عطلة نهاية أسبوع طويلة تمتد لثالثة أيام.

استقرار الدوالر وارتفاع
اليورو واإلسترليني
اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــر سـ ـ ـ ـع ـ ـ ــر ص ـ ـ ــرف
ال ــدوالر أم ــام الــديـنــار ،أمــس،
عـنــد مـسـتــوى  0.302ديـنــار
فــي حـيــن ارت ـفــع ال ـي ــورو إلــى
مستوى  0.359دينار مقارنة
بأسعار أمس األول.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال بـ ـ ـ ـن ـ ـ ــك ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت
المركزي ،في نشرته اليومية
ع ـل ــى م ــوق ـع ــه اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي،
إن س ـ ـعـ ــر ص ـ ـ ـ ــرف ا ل ـج ـن ـي ــه
اإلس ـ ـتـ ــرل ـ ـي ـ ـنـ ــي ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع إلـ ــى
مـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوى  0.419د يـ ـ ـن ـ ــار
فـ ـ ــي ح ـ ـيـ ــن ارت ـ ـ ـفـ ـ ــع الـ ـف ــرن ــك
الـ ـس ــويـ ـس ــري إلـ ـ ــى م ـس ـتــوى
 0.324دي ـن ــار واس ـت ـقــر الـيــن
الياباني عند مستوى 0.003
دينار.
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــع الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر أم ـ ــس،
ليعوض جــزء ا من الخسائر
التي تكبدها الليلة الماضية
مــع تــوقــف االت ـجــاه الـنــزولــي
لعائدات السندات األميركية
عن ذروة عام.
وتـ ـ ـ ــراج ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــت الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات
ال ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ومـ ــن
بينها ال ـ ــدوالران األسـتــرالــي
والنيوزيلندي بعدما سجال
مـكــاســب كـبـيــرة أم ــس األول.
وتراجعت «بتكوين» بعدما
تجاوزت في وقت سابق 55
ألف دوالر وذلك ألول مرة منذ
 22فبراير الماضي.
ون ـ ـ ــزل الـ ـ ـي ـ ــورو  0.05فــي
ا ل ـم ـئــة إ لـ ــى  1.18940دوالر
متعافيا من أقل مستوى في

ثــاثــة أشـهــر ونـصــف الشهر
البالغ  1.18355دوالر أمس
األول.
ومـ ـق ــاب ــل ال ـ ـيـ ــن ،وه ـ ــو مــن
عمالت المالذ اآلمن التقليدية،
صعد ال ــدوالر  0.2فــي المئة
إلـ ــى  108.68ي ــن ف ــي أع ـقــاب
تراجعه عن ذروة تسعة أشهر
عند  109.235ين.
وزاد مــؤشــر ال ــدوالر نحو
 0.2ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 92.147
ف ــي آس ـيــا أم ــس بـعــد أن نــزل
نزوال حادا عن أعلى مستوى
فـ ـ ــي ث ـ ــاث ـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ونـ ـص ــف
ا ل ـش ـه ــر ع ـن ــد  92.506خ ــال
الليل .وفــي أحــدث تعامالت،
صعد المؤشر  0.1في المئة
إل ــى  92.027ف ــي الـتـعــامــات
األوروبية.
وهبط ال ــدوالر األسترالي
 0.2ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 0.7700
دوالر أ م ـيــر كــي ب ـعــد أن قفز
واح ــدا فــي المئة أثـنــاء الليل
وتراجع الدوالر النيوزيلندي
 0.2ف ــي ال ـم ـئــة إلـ ــى 0.7156
دوالر أمـيــركــي إث ــر صـعــوده
 0.8في المئة أمس األول.
أمـ ـ ــا فـ ــي سـ ـ ــوق ال ـع ـم ــات
الرقمية ،فقد صعدت بتكوين
إلى  55ألفا و 855دوالرا أمس
ث ــم ان ـخ ـف ـضــت إلـ ــى  54أل ـفــا
و 729دوالرا .وكانت قد بلغت
مستوى قياسيا عند  58ألفا
و 354.14دوالرا في  21فبراير
الماضي.

ً
ثالثا :حكم الفقرة ( )4من المادة ( )10 - 3من الكتاب
الخامس عشر (حوكمة الشركات) من الالئحة التنفيذية
للقانون رقم  7لسنة  2010وتعديالتهما.
لـعــدم الـتــزامـهــا بــالـفـقــرة ( )5.5مــن الـمـعـيــار الــدولــي
للتقرير المالي ( )9الخاص بإثبات الخسائر االئتمانية
ال ـم ـتــوق ـعــة ،ل ـع ــدم ق ـي ــام إدارة ال ـش ــرك ــة ب ـع ـمــل دراسـ ــة
لمخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كما في 31
ديسمبر  2019وكما في  30يونيو  ،2020لمبلغ 433
ألف دينار ،والذي يمثل المبلغ المستحق من طرف ذي
صلة – شركة زون المتقدم للتجارة العامة ذ.م.م ،وكذا
عدم التزام الشركة بالبند (ب) من الفقرة  22من المعيار
الــدولــي للمحاسبة ( )28بـشــأن التوقف عــن استخدام
طــريـقــة ح ـقــوق الـمـلـكـيــة ،حـيــث قــامــت ال ـشــركــة بــإعــادة
تصنيف االستثمار فــي شركة زون المتقدم للتجارة
العامة ذ.م.م .بقيمة  2.874مليون دينار من استثمار
في شركة زميلة إلى موجودات مالية مدرجة بالقيمة
العادلة ،من خالل الدخل الشامل اآلخر دون أن تجري
الشركة تقييما للقيمة العادلة لهذا االستثمار كما في
 31ديسمبر  2019وكما في  30يونيو .2020
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
«تـغــريــم الـشــركــة الـمـخــالـفــة أل ــف دي ـنــار لـعــدم الـتــزام
معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية».
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«الوطني» يختتم برنامج تدريب موظفي «أمن المنافذ»

«الصناعي» يدعم حملة «لنكن على دراية»

المحتوى ركز على بروتوكوالت التعامل مع الجمهور وخدمة العمالء

لقطة جماعية
اختتم بنك الكويت الوطني البرنامج
التدريبي الذي نظمه لموظفي شؤون أمن
المنافذ فــي وزارة الداخلية بمشاركة 75
ً
متدربا ومتدربة ومن خالل عدة جلسات
تدريبية وورش عمل.
وشهد حفل ختام البرنامج الــذي ُعقد
في المقر الرئيسي للبنك حضور الرئيس
التنفيذي لمجموعة الوطني عصام الصقر
والرئيس التنفيذي للبنك الوطني -الكويت
صــاح الفليج والوكيل المساعد لشؤون
أم ـ ــن ال ـم ـن ــاف ــذ الـ ـ ـل ـ ــواء م ـن ـص ــور م ـح ـمــود
العوضي ،والمدير العام للموارد البشرية
للمجموعة عماد العبالني حيث تم اتباع
ك ــل إرش ـ ـ ــادات ال ـســامــة وق ــواع ــد الـتـبــاعــد
االجتماعي.

وخالل ّ
فعاليات البرنامج شهد الحضور
ً
ً
تفاعال الفتا مع المحتوى التدريبي الذي
ركز على بروتوكوالت التعامل مع الجمهور
والتميز في خدمة العمالء.
ويهدف "الوطني" من خالل كل مبادراته
م ــع ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة إل ــى الـمـســاهـمــة
الفاعلة في صقل وتنمية إمكانات العنصر
البشري ،كما تعكس هذه المبادرات الثقة
ً
ال ـتــي يـحـظــى ب ـهــا ال ـب ـنــك بــاع ـت ـبــاره بـنـكــا
ً
رائدا يتمتع بعالقات متينة مع المجتمع
المحلي.
ويسخر البنك كل إمكاناته ويأخذ على
عــا تـقــه تنمية و تـطــو يــر العنصر البشري
ض ـمــن ش ــراك ــات ــه م ــع جـمـيــع ال ـمــؤس ـســات
وخـ ــاصـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ـص ـف ـت ــه ال ـش ــري ــك

«المتحد» يتواصل مع عمالئه
خالل عطلة اإلسراء والمعراج
ت ـق ــدم ال ـب ـن ــك األهـ ـل ــي ال ـم ـت ـحــد إل ــى
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد
وسـ ـم ــو ول ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد الـ ـشـ ـي ــخ مـشـعــل
ً
األحمد ،وإلى الكويت حكومة وشعبا
ومقيمين بأطيب التهاني والتبريكات
بـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة حـ ـ ـل ـ ــول ذكـ ـ ـ ـ ــرى اإلسـ ـ ـ ـ ــراء
ً
والمعراج ،داعيا الله أن يعيدها على
األمة اإلسالمية باليمن والبركات.
وقـ ــال ال ـب ـنــك ،ف ــي ب ـي ــان ،إن ــه ســوف
ي ـغ ـلــق ج ـم ـيــع ف ــروع ــه الـ ـي ــوم ع ـل ــى أن
تستأنف العمل األحد المقبل ،مشيرا
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـم ـك ــن ل ـل ـع ـم ــاء الـ ـت ــواص ــل
مــع الـبـنــك عـبــر ال ـق ـنــوات االلـكـتــرونـيــة
وا لـتــي تتضمن تطبيقه عبر الهاتف
النقال و مــن خــال موقعه على شبكة
اإل ن ـت ــر ن ــت www.ahliunited.com.
 ،kwوحساباته على مواقع التواصل
االجتماعي ،وخدمة حياكم ،التي تعمل
على مدار  24ساعة يوميا على الرقم
 1812000ل ـت ـل ـب ـيــة ك ــل اال ح ـت ـي ــا ج ــات
والخدمات واإلجابة عن استفسارات
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاء ،ك ـ ـمـ ــا يـ ـمـ ـك ــن ل ـ ـهـ ــم إجـ ـ ـ ــراء

عـمـلـيــاتـهــم الـمـصــرفـيــة كــالـمـعـتــاد من
خالل أجهزة السحب اآللي المنتشرة
في مختلف مناطق الكويت.

المصرفي االستراتيجي للقطاع الحكومي،
ً
حـيــث يــأتــي ذل ــك ان ـس ـجــامــا م ــع ال ـتــزامــات
ً
البنك المجتمعية والتنموية وإيمانا منه
باألثر الفعال لهذه البرامج الهادفة لخدمة
المجتمع وأبنائه.
ي ــذك ــر أن م ـج ـمــوعــة ال ـ ـمـ ــوارد الـبـشــريــة
فـ ــي "الـ ــوط ـ ـنـ ــي" شـ ـه ــدت خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
ً
ً
ً
الماضية عمال وجـهــدا دؤوب ــا يهدف إلى
تطوير البنية التحتية لمنصات التدريب
والتطوير التابعة للبنك من خالل إدخال
أحدث األساليب التقنية واألدوات الرقمية
التفاعلية بالتعاون مــع أعــرق الجامعات
حول العالم .كما تم تغيير أغلب منهجية
عمل البرامج التدريبية التي يقدمها البنك
لموظفيه وكذلك للجهات الحكومية.

أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـب ـن ــك ال ـك ــوي ــت
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ــي ع ـ ـلـ ــي خـ ــاجـ ــة أه ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـح ـم ـل ــة
الـتــوعــويــة "لـنـكــن عـلــى دراي ــة" ،الـتــي أطلقها
بنك ا لـكــو يــت ا لـمــر كــزي بــا لـتـعــاون مــع اتحاد
ً
مـصــارف ا لـكــو يــت ،ال فـتــا إ لــى أن "الصناعي"
حرص على دعم هذه الحملة لتعزيز الثقافة
المصرفية ور فــع در جــة الوعي لــدى العمالء
والجمهور ،من خالل نشر محتويات الحملة
ع ـلــى جـمـيــع وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
المتاحة لدى البنك.
وذ كــر خــا جــة ،فــي تصريح ،أن "لنكن على
درا ي ــة" تــر كــز على حماية عـمــاء القطاع عن
ط ــري ــق رف ــع درجـ ــة ال ــوع ــي لــدي ـهــم بـمـخــاطــر
االح ـت ـي ــال وال ـج ــرائ ــم اإلل ـك ـتــرون ـيــة وكـيـفـيــة
ت ـج ـن ـب ـهــا ،وب ـ ـيـ ــان ط ـ ــرق ح ـم ــاي ــة ب ـيــانــات ـهــم
ً
الـ ـمـ ـص ــرفـ ـي ــة وال ـ ـش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــة ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن
"ال ـص ـنــاعــي" يـسـعــى مــن خ ــال ه ــذه الـحـمـلــة
إل ــى إب ـ ــراز خــدمــاتــه الـتـمــويـلـيــة الـمـصــرفـيــة
وا لـتــي يقدمها لعمالئه الصناعيين بهدف
د فــع عجلة التنمية الصناعية ور ف ــع نسبة
مساهمة ا لـقـطــاع فــي ا لـنــا تــج المحلي حيث
بــرز دور "ا لـصـنــا عــي" فــي نشاطه اإل قــرا ضــي
وبخبرة تتجاوز الـ 47عاما عن طريق توفير
ال ـق ــروض الـمـيـســرة طــويـلــة األج ــل وقـصـيــرة
األجـ ـ ــل إلق ــام ــة مـ ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة وتــوس ـعــة
الصناعات القائمة.
وأوضح أن البنك الصناعي يقوم بالنيابة
ع ــن ح ـكــومــة ال ـكــويــت بـ ـ ــإدارة ث ــاث مـحــافــظ
مــالـيــة مـتـخـصـصــة ه ــي :مـحـفـظــة الـصـنــاعــي
ل ـل ـم ـشــروعــات ال ـص ـغ ـي ــرة ،ال ـت ــي ت ـه ــدف الــى
تــوف ـيــر ال ـت ـمــويــل ال ـ ــازم لـتـنـمـيــة ال ـم ـشــاريــع
ا لـصـغـيــرة وا لـمـتــو سـطــة ،و مـحـفـظــة التمويل
ال ـ ــزراع ـ ــي ،الـ ـت ــي تـ ـه ــدف ال ـ ــى ت ـق ــدي ــم ال ــدع ــم
المالي لتنمية المشاريع الزراعية والثروة
الحيوانية ،ومحفظة تمويل الصناعة وفقا
ألح ـكــام الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،وال ـتــي تهدف

علي خاجة

الى دعم المشاريع الصناعية بتمويل طويل
األج ــل ب ــأدوات تـتــوا فــق مــع أحـكــام الشريعة
االسالمية.
وأك ـ ـ ــد حـ ـ ــرص "الـ ـصـ ـن ــاع ــي" عـ ـل ــى ت ـقــديــم
خ ــدم ــات اس ـت ـشــاريــة واس ـت ـث ـمــاريــة لـلـعـمــاء
النـ ـتـ ـق ــاء وت ـ ــروي ـ ــج ال ـ ـفـ ــرص االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة
ا لــوا عــدة فــي القطاع الصناعي حيث يتميز
البنك بوجود جهاز فني متخصص لدراسة
الـمـشــروعــات الـصـنــاعـيــة وإعـ ــداد الــدراســات
والبحوث لتشخيص أوضاع الصناعة وطرح
ً
التوصيات والفرص ،الفتا إلى أن "الصناعي"
يــوفــر لـعـمــائــه خ ــدم ــات ال ـت ـمــويــل ال ـت ـجــاري
والتسهيالت المصرفية المتنوعة لتسهيل
عمليات التشغيل للعمالء ضمن بيئة آمنة
إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـت ــوع ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام ــات وح ـق ــوق
العميل للحصول على التمويل.

«بيتك» يطلق «يسوى تحول» بمزايا وجوائز عديدة
أط ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــق بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــوي ـ ــل
الكويتي (بيتك) حملة "يسوى
تـ ـح ــول" الس ـت ـق ـطــاب ال ـع ـمــاء
لـ ـتـ ـح ــوي ــل روات ـ ـب ـ ـهـ ــم إلـ ـيـ ـه ــم،
حـيــث تتضمن ا لـحـمـلــة مــزا يــا
وعروضا تمويلية ومصرفية
ً
ح ـص ــر ي ــة م ـن ـهــا  %0أر ب ــا ح ــا
عـلــى تـمــويــل ال ـس ـيــارات حتى
 25أل ــف دي ـن ــار وف ـت ــرة س ــداد
حتى  5سنوات على عالمات
تـجــاريــة مـخـتــارة ،ال ــى جانب
خصومات خاصة مقدمة من
و كــاالت سـيــارات مشاركة في
الحملة.
ك ـم ــا تـ ـق ــدم ح ـم ـل ــة "ي ـس ــوى
تـ ـح ــول" ع ــرض ــا خ ــاص ــا عـلــى
بـ ـط ــاق ــة ال ـت ـي ـس ـي ــر وب ـ ـحـ ــدود
ا سـتـخــدام تصل حتى  5آالف
دي ـن ــار ،وع ــرض ــا خــاصــا على
بـطــاقــة الـخـصــم مــاسـتــر كــارد
وورل ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوط الـ ـج ــوي ــة
ال ـك ــوي ـت ـي ــة (نـ ـ ـ ــادي ال ـ ــواح ـ ــة)،
إضافة إلى أميال تصل حتى
 50ألف ميل.
وعـ ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى ذل ـ ـ ــك ،ت ـق ــدم
الحملة فرصا عديدة لدخول

ّ
ً
«كي بي إم جي» :جائحة كورونا تمثل معادال
ً
محتمال لتحقيق المساواة بين الجنسين

الـ ـسـ ـح ــب م ـ ــن خ ـ ـ ــال ح ـس ــاب
الرابح على جوائز تصل إلى
 77ك ـل ـغــم م ــن ا لـ ــذ هـ ــب ،وذ ل ــك
بـ ـ ـش ـ ــرط اس ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــرار ال ـع ـم ـي ــل
بتحويل الراتب لدى "بيتك".
وقال المدير العام الخدمات
المصرفية لألفراد للمجموعة
ف ــي "ب ـي ـت ــك" خ ــال ــد ال ـش ـم ــان،
إن الـحـمـلــة تـشـمــل ك ــل عـمــاء
"بـ ـيـ ـت ــك" ال ـح ــال ـي ـي ــن والـ ـج ــدد
ممن تنطبق عليهم الشروط،
وتــأتــي ضـمــن ح ــرص "بـيـتــك"
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم أفـ ـض ــل ال ـم ــزاي ــا
ل ـل ـع ـمــاء ،اض ــاف ــة إل ــى تـعــزيــز
خــد مــا تــه ا ل ـشــا م ـلــة ب ـمــا يتيح
لـهــم اال سـتـفــادة مــن مجموعة
متنوعة من الخدمات والمزايا
عـ ـن ــد تـ ـح ــوي ــل الـ ـ ــراتـ ـ ــب ع ـلــى
"بيتك" ،مشيرا إلى أنه يمكن
للعمالء اختيار كل أو بعض
ال ـ ـعـ ــروض ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة حـســب
مـ ـط ــابـ ـق ــة الـ ـعـ ـمـ ـي ــل ل ـل ـش ــروط
واألحكام الخاصة بكل عرض.
وأضاف الشمالن أن العميل
يـ ـعـ ـتـ ـب ــر مـ ـ ــؤهـ ـ ــا لـ ـلـ ـحـ ـص ــول
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــروض والـ ـ ـم ـ ــزاي ـ ــا

خالد الشمالن

ا لـتــي تتضمنها الحملة عند
ا لـتــزا مــه بتحويل ا لــرا تــب إ لــى
أي من حسابات "بيتك" طوال
فترة حصوله على العروض،
وفتراتها الزمنية المختلفة،
س ـ ـ ــواء ال ـب ـط ــاق ـت ـي ــن "م ــاس ـت ــر
كـ ـ ــارد وورل ـ ـ ــد نـ ـ ــادي ال ــواح ــة
لـمــدة سـنــة ،وبطاقة التيسير
االئ ـت ـمــان ـيــة ل ـمــدة  3س ـنــوات"
أو تـمــويــل ال ـس ـيــارات حـتــى 5
سنوات.

وأضـ ـ ـ ــاف" :ي ـم ـك ــن لـلـعـمـيــل
ا ل ـت ـقــد يــم ع ـلــى أ ك ـثــر م ــن طلب
ت ـم ــوي ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات فـ ــي ح ــال
استيفائه لكل شروط وأحكام
مـ ـن ــح االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان وسـ ـي ــاس ــات
" بـيـتــك" وا لـضــوا بــط الرقابية،
ويمكن للعميل دخول السحب
على جوائز حساب الرابح من
خالل فتح الحساب وتحويل
الراتب عليه".
وشدد الشمالن على سعي

"ب ـي ـت ــك" ال ـم ـت ــواص ــل ل ـت ـعــزيــز
االه ـت ـم ــام ب ـع ـمــائــه وت ـطــويــر
خدماته ومنتجاته وتوسيع
م ـن ـظ ــوم ــة مـ ــزايـ ــاه وع ــروض ــه
ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ت ـ ـح ـ ـقـ ــق ط ـ ـمـ ــوحـ ــات
الـ ـعـ ـم ــاء وتـ ـطـ ـلـ ـع ــاتـ ـه ــم ،ب ـمــا
يعزز قدرات "بيتك" التنافسية
و يـســا هــم فــي تــو سـيــع حصته
السوقية المتنامية.

 Ooredooاحتفت باليوم العالمي للمرأة
بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة

حسب نتائج استطالع رأي بين القيادات النسائية
تـ ـ ـ ــرى ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ال ـن ـس ــائ ـي ــة
الـعــالـمـيــة الـعــديــد مــن المحفزات
المحتملة فــي أزم ــة "كــوفـيــد،"19-
ً
مـثــل أن الـجــائـحــة تـمـثــل م ـعــادال
ً
ً
محتمال لقوة عاملة أكثر شموال،
ً
ً
ويذكرن أن لها أثرا إيجابيا على
العالم باعتباره الدافع األول لها،
وتحتضن التكنولوجيا الرقمية
بشكل لم يسبق له مثيل.
وت ـك ـشــف الـ ــدراسـ ــة الـعــالـمـيــة،
التي أجرتها شركة كي بي إم جي،
أنــه فــي حين يعتقد  4مــن كــل 10
مشاركات في االستطالع أنه من
غير المرجح أن تتباطأ المكاسب
ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـق ـق ــت ب ـ ـشـ ــأن ال ـش ـم ــول
والتنوع ،فإن  92في المئة يقلن إن
األعمال التجارية بعيدة عن هدف
تحقيق مجالس إدارة وفرق إدارة
ً
متنوعة حقا.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــإصـ ــدار ه ــذا
ال ـت ـق ــريــر ،ق ــال ــت ك ــاري ــن وات ـ ــس –
الشريكة ورئـيـســة إدارة الـجــودة
والـ ـمـ ـخ ــاط ــر فـ ــي ش ــرك ــة كـ ــي بــي
إم ج ــي ب ــال ـك ــوي ــت" :ل ـق ــد شـهــدنــا
مشاركة أكبر بكثير من القيادات
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة ف ـ ــي ّال ـ ـكـ ــويـ ــت ب ـه ــذه
الـنـسـخــة م ــن تــوق ـعــات ال ـق ـيــادات
النسائية العالمية ،والتي تلقى
صـ ــدى م ــع الـ ـع ــدد ال ـم ـت ــزاي ــد مــن
الـ ـقـ ـي ــادات ال ـن ـســائ ـيــة ف ــي جميع
القطاعات.
تعتقد مـعـظــم ال ـم ـشــاركــات أن
الجائحة المستمرة أجبرتهن على
إعادة التفكير في استراتيجياتهن
ـدرك ال ـ ـقـ ــائـ ــدات أن
الـ ـقـ ـي ــادي ــة .ت ـ ـ ـ ّ
الموظفين يتوقعون الكثير من
التعاطف والمرونة من المنظمات،
وبالتالي يجرين تغييرات كبيرة
ل ــدف ــع الـ ـم ــرون ــة وب ـ ـنـ ــاء ث ـق ــاف ــات
شــام ـلــة وتــرس ـيــخ بـيـئــة تـقــودهــا
القيم في عالم ما بعد الجائحة".
وأضافت أن "نتائج االستطالع
ت ـظ ـه ــر أن ال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـن ـســائ ـيــة
تضغط من أجل النمو ،على الرغم

من الجائحة واإلغالق .وقد ّ
رسخن
المرونة ،وشرعن في رحلة نحو
الـتـحــول الــرق ـمــي ،مـمــا ساعدهن
على النمو".

إحداث تأثير إيجابي
وك ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــاواة ب ـيــن
ال ـج ـن ـس ـيــن وت ـغ ـ ّـي ــر ال ـم ـن ــاخ أه ــم
مسألتين ُسميتا من قبل قيادات
ن ـس ــائ ـي ــة ع ـل ــى أنـ ـه ــا م ـ ـجـ ــاالت ال
يشعرن فيها بضغوط من أصحاب
المصالح للعمل على ما يلي:
•  42في المئة يقلن إن أنشطة
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة ل ـل ـح ــد م ـ ــن ال ـت ـغ ـيــر
ال ـم ـن ــاخ ــي س ـت ـك ــون أك ـث ــر أهـمـيــة
بالنسبة للقرارات االستراتيجية
بعد جائحة كوفيد.19-
•  58في المئة يقلن إنهن يردن
الـحـفــاظ على االسـتــدامــة وأرب ــاح
ّ
تغير المناخ التي تحققت نتيجة
لألزمة ،في حين قال  48في المئة
إن اس ـت ـج ــاب ـت ـه ــن ل ـل ـجــائ ـحــة قــد
تسببت في ّ
تحول تركيزهن نحو
" "Sفي .ESG
•  42فـ ــي ال ـم ـئ ــة ي ـع ـت ـق ــدن أن
التدابير التي اتخذتها الشركات
الـ ـت ــي ي ـقــدن ـه ــا أخـ ـي ــرا لـمـكــافـحــة
التمييز والعنصرية كانت قوية.

احتضان التعطيل
وقد شهدت غالبية من القيادات
النسائية ( 80فــي المئة) تسارع

ال ـت ـح ــول ال ــرق ـم ــي ف ــي أع ـمــال ـهــن
خالل هذه الجائحة .وكانت أكبر
ال ـت ـط ــورات ف ــي ال ـت ـحــول الــرقـمــي
ل ـل ـع ـم ـل ـيــات ،ح ـيــث ي ـق ــول  30في
ال ـم ـئ ــة إن الـ ـتـ ـق ــدم قـ ــد وض ـع ـهــن
ق ـب ــل سـ ـن ــوات ف ــي ال ـم ـك ــان ال ــذي
ُ ّ
ّ
كــن يتوقعن أن يــكــن عليه اليوم.
ومع ذلك ،يتفق  9من كل 92( ،10
ف ــي ال ـم ـئ ــة) م ــن ال ـم ـش ــارك ــات في
االس ـت ـط ــاع ،ع ـلــى أن شــركــاتـهــن
لــد يـهــا مـجــال لتحسين عمليات
االبتكار والتنفيذ.

ّ
تطلع إلى نمو توقعات
شركاتهن رغم الصعاب

أكثر من نصف المشاركات في
االستطالع ( 58في المئة) ما زلن
ً
واثقات أو واثقات جدا بتوقعات
نمو الشركات التي يقدنها على
م ــدى ال ـس ـنــوات ال ـثــاث المقبلة.
ومع ذلك ،كانت القيادات النسائية
ً
أقـ ـ ــل ت ـ ـ ـفـ ـ ــاؤال ب ـ ـشـ ّــأن االقـ ـتـ ـص ــاد
العالمي ،حيث توقع  46في المئة
مـعــدالت نمو سلبية ،وقــالــت 29
فــي الـمـئــة فـقــط إنـهــن واث ـقــات أو
ً
واثقات جدا بالنمو.

التعريف المتجدد لعالم العمل
وم ـ ـ ـ ـ ــن م ـ ـ ـن ـ ـ ـظـ ـ ــور الـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات
ال ـ ـن ـ ـسـ ــائ ـ ـيـ ــة ،فـ ـ ـ ــإن أهـ ـ ـ ــم ت ـغ ـي ـيــر
يـمـكــن أن ي ـحــدث م ــن األزم ـ ــة هو
زيــادة استخدام أدوات االتصال

وال ـت ـعــاون الــرقـمـيــة .فــي الــواقــع،
أكثر من  97بالمئة من المشاركات
في االستطالع يقلن إنهن يردن
المساهمة بهذا التطور الرقمي،
وإضــافــة إلــى ذلــك ،تعتقد  58في
المئة من المديرات أن تواصلهن
ال ـش ـخ ـص ــي مـ ــع ال ـم ــوظ ـف ـي ــن قــد
ّ
تحسن خالل األزمة.
ويعتقد نصف المشاركات في
االستطالع أن مجموعة المواهب
قد أصبحت أكبر بسبب المرونة
التي يمكن أن يوفرها العمل عن
ُبعد .والواقع أن  62في المئة من
القيادات النسائية العالمية تتفق
على أن العمل عن ُبعد قد تسبب
فــي إج ــراء تـغـيـيــرات كـبـيــرة على
السياسة.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا ُس ـ ـئ ـ ـلـ ــن عـ ـ ــن ن ـق ــاط
ال ـ ـقـ ــوة ال ـش ـخ ـص ـيــة الـ ـت ــي يـ ــرون
أنها ضرورية للتغلب على أزمة
"كوفيد  ،"19 -اخـتــارت القيادات
النسائية النقاط الـثــاث األولــى
التالية:
• أن ت ـكــون ذات ن ـظــرة ثاقبة
ومـبــدعــة عـلــى رأس الـقــائـمــة (44
في المئة).
• التصرف بــدرجــة كبيرة من
المرونة والبراعة ( 43في المئة).
• أن تكون العبة ضمن فريق
( 42في المئة).

ال تزال هناك حاجة
إلى إحراز ّ
تقدم كبير
لتحقيق التكافؤ
في مجالس اإلدارة
وفرقها

فادي قعوار وعبدالعزيز يعقوب البابطين والشيخة بيبي ناصر الصباح ودانة العثمان ومجبل األيوب وناظم الغبرا
أ طـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت شـ ـ ـ ــر كـ ـ ـ ــة Ooredoo
لالتصاالت ،بالتعاون مع المنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـج ــرة ال ـت ــاب ـع ــة ل ــأم ــم
ا ل ـم ـت ـحــدة ف ــي ا ل ـك ــو ي ــت ،ورش عـمــل
تقدم الدعم النفسي لجميع النساء
الموجودات في مركز إيواء العمالة
ً
ً
الوافدة ،تقديرا منها واحتراما لدور
المرأة الفعال في المجتمع ،وتزامنا
مع االحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
و تـ ـعـ ـم ــل  Ooredooوا ل ـم ـن ـظ ـمــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة ف ــي ال ـك ــوي ــت مــن
خــال هــذه ا لــورش المستمرة طوال
م ــارس ال ـج ــاري ،عـلــى تـقــديــم الــدعــم
الـ ـ ـ ـ ــازم لـ ـلـ ـنـ ـس ــاء ال ـ ـلـ ــواتـ ــي غ ـ ـ ــادرن
بـ ــادهـ ــن ،ح ـت ــى ي ـت ـم ـكــن م ــن ت ـقــديــم
ال ــدع ــم ال ـم ــال ــي ألس ــره ــن وال ـل ــوات ــي
واجـ ـه ــن ب ـعــض ال ـت ـح ــدي ــات .فـتــأتــي
ه ــذه ال ـم ـبــادرة ب ـع ـنــوان "ال ـم ــرأة في
متساو في
القيادة :تحقيق مستقبل
ٍ
عالم كوفيد ،"-19لتحتفي بالجهود
الهائلة التي تبذلها المرأة والفتاة.
وقـ ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ــدى
" Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت" ،ع ـبــدا ل ـعــز يــز
البابطين" :بدأ يوم المرأة كوسيلة
ي ـتــم م ــن خــال ـهــا تــوح ـيــد الـمـجـتـمــع

حــول مجموعة مــن األ ه ــداف والقيم
المشتركة التي تسعى إلى النضال
من أجل المساواة بين الجنسين في
كل جانب من جوانب الحياة ،وإلقاء
الضوء على قدرة المرأة على القيادة
واالعتراف بجهودها ،وتقديم نماذج
يحتذى بها للنساء األخريات حول
جميع أنحاء العالم .وا لـيــوم ،نفخر
في  Ooredooبجميع نساء الكويت
ال ـل ــوات ــي ي ـش ــارك ــن وي ــؤث ــرن بـشـكــل
إيجابي في مجتمعنا".
وفـ ـ ــي زي ـ ـ ـ ــارة لـ ـه ــا لـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"Ooredoo
ال ـ ـكـ ــويـ ــت" ،قـ ــالـ ــت سـ ـفـ ـي ــرة الـ ـن ــواي ــا
الحسنة للمنظمة الدولية للهجرة
ب ــا ل ـك ــو ي ــت ودول م ـج ـلــس ا ل ـت ـع ــاون
الخليجي ،الشيخة بيبي ا لـنــا صــر:
"نتالحم لمواجهة األزمة اإلنسانية
التي تسببت بها جائحة كوفيد،-19
ف ـتــأتــي هـ ــذه الـ ـمـ ـب ــادرة إدراك ـ ـ ــا مـنــا
بأهمية الرفاه النفسي واالجتماعي
ً
لجميع ا لـنـســاء ،فــا لـيــوم و غ ــدا و فــي
الـم ـس ـت ـق ـبــل هــدف ـنــا س ـي ـب ـقــى واحـ ــد،
وهـ ـ ــو ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــال
ال ـم ـه ــاج ــري ــن ،وح ـم ــاي ـت ـه ــم ،وإب ـ ــراز
دور ه ــم المهم فــي مجتمعنا .أشكر

 Ooredooا لـ ـك ــو ي ــت عـ ـل ــى د ع ـم ـهــا
المستمر ،ومساهمتها في مثل هذه
المبادرات اإلنسانية".
وإضافة إلى سلسلة ورش العمل
الـنـفـسـيــة واالجـتـمــاعـيــة وف ــي ضــوء
جائحة كوفيد 19-المستمرة ،قدمت
ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـه ـجــرة أي ـضــا
 200مـجـمــو عــة مــن أدوات للحماية
وا لـنـظــا فــة الشخصية لـحــوا لــي 100
امـ ـ ـ ــرأة مـ ــن نـ ــزيـ ــات مـ ــركـ ــز اإلي ـ ـ ــواء
كإجراء وقائي ضد الفيروس.
ُي ـ ــذك ـ ــر أن ـ ـ ــه م ـ ــن خ ـ ـ ــال الـ ـتـ ـع ــاون
ال ـم ـس ـب ــق بـ ـي ــن الـ ـش ــركـ ـتـ ـي ــن ،ي ـم ـكــن
ل ـج ـم ـيــع أعـ ـض ــاء نـ ـج ــوم ال ــذي ــن هــم
أ ي ـ ـضـ ــا ع ـ ـمـ ــاء  Ooredooا ل ـت ـب ــرع
بنقاطهم إلى منظمة األمم المتحدة
للهجرة عبر تطبيق .MyOoredoo
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تهدف اللجنة الخاصة بتطوير
مجلة العربي إلى إيجاد سبل إدخال
التطوير التكنولوجي في التحول
الرقمي وإصدار نسخة إلكترونية.

ذكر العازف فيصل شاه أنه لم يكن
يشعر بأن لديه القدرة على مالمسة
مشاعر الناس ،ولكن آلة الكمان منحته
قوة كبيرة للتعبير عن أحاسيسه.

١٥

يقدم الفنان عبدالله السدحان
شخصيتين مختلفتين في عملين
دراميين كويتي وسعودي بالموسم
الرمضاني المقبل.

«روكس» يتصدر قائمة «بافتا» بـ  7ترشيحات
الفيلم بطولة باكي باكري وروبي ستوكس وكوثر علي

ملصق الفيلم

حصل فيلم "روكس" على حصة األسد
مــن الـتــرشـيـحــات لـجــوائــز "بــاف ـتــا" مع
س ـب ـعــة ت ــرش ـي ـح ــات ،وفـ ــق الـقــائـمــة
التي أعلنتها المنظمة السينمائية
البريطانية ،وا لـتــي اتسمت بتنوع
أكبر من العام الفائت.
وي ـت ـنــافــس م ــع "ذي ف ـ ـ ــاذر" ،وهــو
شريط من بطولة أنتوني هوبكنز عن
قصة عجوز يعاني الخرف ،ومع "ذي
موريشن" عن محامية شرسة تتولى
الدفاع عن موريتاني اتهمته الواليات
ً
الـمـتـحــدة ظـلـمــا ب ــاإلره ــاب واعـتـقـلـتــه
ً
عـلــى م ــدى  14عــامــا فــي غــوانـتــانــامــو،
إض ــاف ــة إل ــى فـيـلــم ال ـت ـشــويــق الـنـســوي
"بروميسينغ يانغ وومــن" ،و"ذي ترايل
أوف ذي شيكاغو سفن" الدرامي.
ويتناول فيلم "روك ــس" ،للبريطانية
س ـ ــارة غ ــاف ــرون ،ق ـصــة م ــراه ـق ــة لـنــدنـيــة
ً
ت ـب ـلــغ  15ع ــام ــا ت ـخ ـلــت وال ــدت ـه ــا عنها
وعــن شقيقها األصـغــر ،لكن أصدقاء ها
يــدعـمــونـهــا ،وه ــو بـطــولــة بــاكــي بــاكــري
وروبي ستوكس وكوثر علي.
وحـ ـص ــل ع ـل ــى  6ت ــرش ـي ـح ــات ك ــل مــن
"مانك" ،وهو فيلم باألبيض واألسود عن

مانيغا سانغين

العصر الذهبي لـهــولـيــوود ،و"مـيـنــاري"
ال ــذي يـتـنــاول قـصــة عــائـلــة أمـيــركـيــة من
أص ــل ك ــوري جـنــوبــي تنتقل إل ــى الــريــف
ً
سعيا إلى حياة جديدة ،إضافة إلى "ذي
فاذر" و"بروميسينغ يانغ وومن".
وكـ ــانـ ــت ق ــائ ـم ــة ت ــرش ـي ـح ــات "ب ــاف ـت ــا"
العام المنصرم ُعرضة لالنتقاد ،بسبب
اف ـت ـقــارهــا إل ــى ال ـت ـن ــوع ،إذ ل ــم ت ـضــم أي
مـمـثـلـيــن غـيــر بـيــض ف ــي ال ـف ـئــات األرب ــع
الرئيسة ،وال أي امــرأة ضمن فئة أفضل
م ـخ ــرج ،م ــا دف ــع الـمـنـظـمـيــن إل ــى إج ــراء
ت ـع ــدي ــات ع ـل ــى آل ـي ــة االخـ ـتـ ـي ــار ف ــي كــل
ال ـف ـئــات ،ب ـهــدف تحقيق ت ـنــوع أك ـبــر في
الترشيحات.
ّ
وشكلت االختيارات هذه السنة سابقة،
إذ ضمت أربــع نـســاء ضمن المرشحين
ّ
الستة لجائزة أفضل مخرج ،هن :جاو عن
"نومادالند" ،واألسترالية شانن مورفي
عن "بايبي تيث" ،والبوسنية ياسميال
زب ــان ـي ـت ــش ع ــن "كـ ــوفـ ــاديـ ــس ،عـ ــايـ ــدة؟"،
والبريطانية سارة غافرون عن "روكس".
وضمن فئة أفضل ممثل ،ضمت القائمة
البريطاني من أصل باكستاني ريز أحمد،
والفرنسي من أصل جزائري طاهر رحيم،

والـمـمـثــل األم ـيــركــي األسـ ــود تـشــادويــك
بوزمان ،الذي توفي قبل أشهر.
ورشح فيلم "لي ميزيرابل" (البؤساء)،
للفرنسي الدج لي ،لجائزة أفضل فيلم
بـلـغــة أج ـن ـب ـيــة ،وه ــو يـتـمـحــور حــول
عنف الشرطة الفرنسية في ضاحية
سـيــن س ــان دون ــي الـبــاريـسـيــة ،ونــال
"س ـي ــزار" أف ـضــل فـيـلــم ال ـعــام الـفــائــت.
ومن منافسيه في "بافتا"" ،ميناري"
للمخرج األميركي لي أيــزك تشانغ،
الذي حصل على جائزة غولدن غلوب
في الفئة نفسها.
تجدر اإلشارة إلى أن المنظمين
زادوا عـ ـ ــدد ا ل ـم ــر ش ـح ـي ــن ه ــذه
الـسـنــة ف ــي ف ـئــات أف ـضــل مـخــرج
وأفـ ـض ــل م ـمـثــل وأفـ ـض ــل ممثلة
ً
ـى  َ6بــدال من  ،5ومــن المتوقع
إلـ ُ
أن تعلن أسماء الفائزين في 11
أبــريــل المقبل فــي احـتـفــال يقام
من دون جمهور ،بسبب جائحة
"كوفيد."-19
(أ ف ب)
روبي ستوكس

شاكيرا وبيكيه

إميرالد فينيل

مانيغا سانغين تمثل روسيا في «يوروفيغن»

شاكيرا تتعرض لهجوم شرس في باريس

«مخرجي هوليوود» ترشح امرأتين لجوائزها

رشحت روسيا المغنية الطاجيكية الناشطة في مجال حقوق المرأة مانيغا سانغين
ً
( 29عاما) لتمثيلها في مسابقة األغنية األوروبية "يوروفيغن" في مايو المقبل ،على أن
تؤدي أغنية بعنوان "راشن وومن" (المرأة الروسية).
وهذه المغنية ،المعروفة باسمها الفني مانيغا ،والتي اكتسبت شعبيتها بداية عبر
شبكة "إنستغرام" ،اختيرت بنتيجة تصويت الجمهور ضمن برنامج عبر محطة "بيرفي
كانال" ،لتمثيل روسيا ضمن المسابقة التي تقام في هولندا.
ُولــدت مانيغا عام  1991في طاجيكستان ،وهي جمهورية فقيرة في آسيا الوسطى
ً
كانت سابقا ضمن االتحاد السوفياتي ،وهربت وعائلتها من الحرب األهلية ،ليستقروا
في موسكو بعد ثالث سنوات.
واشتهرت مانيغا كمغنية من خالل مقاطع فيديو موسيقية قصيرة كانت تنشرها عبر
"إنستغرام" ،وحصدت مئات اآلالف من المشاهدات.
(أ ف ب)

تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لحملة هجوم شرسة من جمهور ناديباريس سان
جرمان الفرنسي ،بسبب عالقتها بصديقها الالعب اإلسباني جيراردبيكيه ،مدافع فريق
برشلون ة اإلسباني.
وتصدر اسم شاكيرا الترند على "تويتر" إثر تجمع جمهور الفريق الفرنسي في شوارع
باريس ،ورفعهم شعارات تهين شاكيرا وتصفها بأبشع األوصاف ،قبل ساعات من مباراة
فريقي باريس سان جرمان وبرشلونة ،في دوري أبطال أوروبا.
وبعد انتشار الصور ّ
عبر محبو شاكيرا عن امتعاضهم من هذا التصرف المعيب بحقها،
ً
ً
والذي يهين المرأة أيضا ،خصوصا أنه جاء بالتزامن مع االحتفال بيومها العالمي ،وأطلقوا
حملة "احترموا شاكيرا" ،مستنكرين إقحام اسمها الستفزاز صديقها بيكيه.
من جانبها لم تتخذ شاكيرا أي موقف جراء هذا الهجوم ولم ترد عبر حساباتها بمواقع
التواصل.

أدرجــت جمعية مخرجي هوليوود امرأتين ضمن ترشيحاتها لجائزتها األهم
المخصصة ألفضل فيلم روائ ــي ،في خطوة هي األولــى من نوعها منذ إطــاق هذه
ً
الجوائز عام  ،1938بعد تعرضها لالنتقادات العام الفائت ،لتجاهلها النساء كليا في
القائمة التي اختارتها.
وأصبحت كلويه تشاو مخرجة "نومادالند" ،وإميرالد فينيل مخرجة "بروميسينغ
يانغ وومن" ،على التوالي ،تاسع وعاشر امرأة تنافس على جائزة أفضل فيلم روائي
التي تمنحها جمعية المخرجين األميركيين.
ً
ويسعى إلــى الـفــوز ضمن هــذه الفئة أيـضــا األمـيــركــي لــي أيــزك تشانغ عــن فيلمه
"ميناري" ،وديفيد فينشر عن "مانك" ،وآرون سوركين عن الفيلم الدرامي التاريخي
"ذي ترايل أوف ذي شيكاغو سفن".
ً
ً
وتشكل جوائز جمعية المخرجين األميركيين مؤشرا مهما على فرص األفالم للفوز
بجائزة أوسكار ضمن فئة أفضل مخرج.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
ً
مـهـنـيــا :خـيــر ســاحــك فــي عملك هو مهنيا :ال تعاند المسؤول الذي إن قال
مهارتك واتقانك له.
فعل وتصرف بمرونة وحكمة.
ً
ً
عاطفيا :ظروفك العاطفية في صعود عاطفيا :حان وقت اتخاذ القرار فإما أن
ًّ
وانحدار بانتظار اتخاذ القرار.
ترتبط بالحبيب أو تتركه حرا.
ً
ً
اجتماعياّ :
تمر بمرحلة هدوء عائلية اجتماعيا :أصبحت عمليات التواصل
ً
ً
نادرا ما تحصل معك.
مختلفة جدا بينك وبين معارفك.
رقم الحظ.17 :
رقم الحظ.38 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
م ـه ـن ـي ــا :تـ ـتـ ـع ـ ّـرض ال ـ ـيـ ــوم لـبـعــض
الـ ـم ــواق ــف ال ـص ـع ـبــة الـ ـت ــي تـخـتـبــر
قدرتك على الحلول.
ً
عاطفيا :خدمة شريك حياتك ليست
تضحية ،بل هي واجب عليك.
ً
اجتماعيا :خذ بعض الوقت لنفسك
وابحث عما يزعجك لمعالجته.
رقم الحظ.39 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :مــن أهــم أمــور العمل اال تفقد
ثقتك بقدراتك فإنجازاتك تدل عليك.
ً
عــاط ـف ـيــا :ال ت ــدع ال ـخــافــات تتعاظم
ّ
بينكما وتتحول الى نزاع بغيض.
ً
اجـتـمــاعـيــا :مـســاعــدة اآلخــريــن تكمن
في طبيعتك وهذه من أجمل الصفات.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
مهنيا :يجب أن تتعامل مع الفشل على
اعتباره تجربة لبلوغ النجاح.
ً
ً
عاطفيا :اذا لم يكن الحبيب متجاوبا مع
ّ
تضيع وقتك.
مشاعرك فال
ً
سيطر على حياتك تغيير ما
اجتماعيا:
ّ
لن تستطيع تجنبه لفترة طويلة.
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :أنت مثابر في عملك فال تخف
من الخسارة التي قد تأتي.
ً
عــاطـفـيــا :ابـتـعــد عــن االرت ـي ــاب والـشــك
في تصرفات الحبيب فهو مخلص لك.
ً
اجتماعيا :أصبحت يومياتك مبهجة
ألنك تتفاهم مع جميع الذين تقابلهم.
رقم الحظ.28 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مـهـنـيــا :أس ــوأ ش ــيء فــي الـمـهـنــة هو
ً
الشروع في أمر ّ
ثم تركه ناقصا.
ً
عاطفيا :شريك عمرك يقف الى جانبك
ً
وهو يعلم ما تعانيه حاليا.
ً
اجتماعيا :تساعدك األوضاع الراهنة
في حل بعض الخالفات القديمة.
رقم الحظ.4 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :يبدو أن حجم المشكالت أخذ
في التضخم فاحذر أال تطغى عليك.
ً
عاطفيا :الهدية في غير مناسبة تفرح
قلب الشريك ولو كانت متواضعة.
ً
اجتماعيا :إقامتك الحوارات مع أفراد
العائلة يلقى استحسان الجميع.
رقم الحظ.2 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ّ
ً
مهنيا :تتمتع بالثقة التامة والحماس
للعودة الى مشروع قديم وانهائه.
ً
عــاط ـف ـيــا :ت ـتــرك خ ــال أح ــد ال ـل ـقــاءات
ً
ً
المختلطة أثرا جذابا عند شخص ما.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ــوق ــت م ـنــاســب لجميع
العالقات سواء كانت جديدة أم قديمة.
رقم الحظ27 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير

ً
ً
م ـه ـن ـيــا :ك ــل شـ ــيء ويـ ـب ــدو ل ــك سـهــا
وتستمتع باألعمال التي تقوم بها.
ً
ّ
الجياشة ال تكفي
عاطفيا :العواطف
لـبـنــاء مستقبل لـكـمــا ،بــل التخطيط
والعمل.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ال ت ـن ـ َـس ال ـق ـيــام ببعض
التمارين الرياضية كل يــوم للحفاظ
على قوامك.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر

ً
مهنيا :تواجه انتكاسة في عملك لن
ً
تكون األخـيــرة فكن شجاعا للتغلب
عليها.
ً
عــاط ـفـيــا :تـقــع فــي م ــأزق عــاطـفــي قد
يكون من السهل الخروج منه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :فــي الـحـيــاة أم ــور أخــرى
ينبغي النظر اليها غير النجاح في
العمل.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس

ً
مـهـنـيــا :تنجز أعـمــالــك بـنـجــاح على
الدوام لكنك ال تتلقى التقدير الكافي.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :ي ـس ـم ــع ال ـح ـب ـي ــب كــامــك
المعسول فيفرح لكن المهم هو في
النتائج.
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ك ــن ع ـم ـلـ ّـيــا ف ــي تنظيم
م ـك ـت ـب ــك وبـ ـيـ ـت ــك ف ـت ـل ـم ــس الـ ــراحـ ــة
والطمأنينة.
رقم الحظ.22 :

١٤

ثقافات

توابل ةديرجلا

•
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األنصاري :لجنة متخصصة لتطوير «العربي»
وفق معايير نشر وطباعة عصرية
تهدف اللجنة الخاصة
بتطوير مجلة العربي
إلى إيجاد سبل إلدخال
التكنولوجيا والتحول
الرقمي وإصدار نسخة
إلكترونية إلى جانب
الورقية.

ّ
وجه وزير اإلعالم وزير الثقافة
وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـش ــؤون ال ـش ـبــاب،
رئيس المجلس الوطني للثقافة
وال ـف ـنــون واآلداب ،عـبــدالــرحـمــن
المطيري ،بتشكيل لجنة خاصة
لتطوير مجلة العربي في مجاالت
التحول الرقمي إلصــدار المجلة
وتطوير أساليب وسائل الطباعة
والنشر والتسويق.
وذك ـ ـ ــر الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ال ــرس ـم ــي
للمجلس ،األمين العام المساعد
ل ـ ـق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـث ـ ـق ـ ــاف ـ ــة وال ـ ـف ـ ـن ـ ــون
بــاإلنــابــة د .عـيـســى األن ـص ــاري،
ف ــي ت ـص ــري ــح أم ـ ــس األول عـقــب
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع لـ ـجـ ـن ــة الـ ـتـ ـط ــوي ــر أن
عـمــل الـلـجـنــة ،ال ـتــي تـضــم نخبة
م ـم ـيــزة م ــن مـنـتـسـبــي الـمـجـلــس
وخــارجــه مــن ذوي الـخـبــرات في
الـمـجــال الـثـقــافــي ،سيرتكز على
إبـ ــراز الـ ــدور الـكـبـيــر ال ــذي تـقــوم
بــه مجلة ا لـعــر بــي لنشر الثقافة
العربية ،ولضمان وصولها الى
أكـبــر ع ــدد مــن ال ـقــراء فــي الـعــالــم.

التطوير التكنولوجي

المجلة
ّ
شكلت عالمة
فارقة في
المشهد
الثقافي
العربي

وأضـ ـ ـ ــاف األن ـ ـص ـ ــاري أن مــن
مهام اللجنة بحث أفضل السبل
إلدخـ ــال الـتـطــويــر التكنولوجي
فــي الـتـحــول الــرقـمــي إلصـ ــدارات
المجلة الشهرية ،وإصدار نسخة
إل ـك ـتــرون ـيــة مـصــاحـبــة للنسخة
ال ــورقـ ـي ــة ،ك ـمــا سـتـطـلــع الـلـجـنــة
بـ ـمـ ـهـ ـم ــة اس ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــداث وإط ـ ـ ـ ــاق
موقع الكتروني حديث ومتميز
وت ـفــاع ـلــي لـلـمـجـلــة ع ـلــى شبكة
اإلنترنت.

المرأة ...اليوم الحاضر!
طالب الرفاعي

talrefai1@yahoo.com

من أجواء اجتماع لجنة التطوير
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــى أن ال ـل ـج ـن ــة
س ـت ـن ــاق ــش وت ـ ـ ـ ــدرس ت ـطــويــر
مـ ـحـ ـت ــوى ال ـم ـج ـل ــة وت ـح ــدي ــد
ُ َّ
مستوى الكتاب فيها وتنويع
الـمـقــاالت الـثـقــافـيــة والعلمية
واألدبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـطـ ــاعـ ــات
الصحافية ،مــع التركيز على
الجانب التوثيقي ،فضال عن
ت ـح ـس ـيــن أس ــالـ ـي ــب ووس ــائ ــل
ال ـط ـبــاعــة وال ـن ـشــر وال ـتــوزيــع
والتسويق.
وبـ ّـيــن أن الـلـجـنــة ستبحث
إي ـج ــاد ط ــرق مـهـنـيــة وعلمية
للقياس والتقويم المستمر،
وتـفـعـيــل الـ ــدراسـ ــات العلمية
واإلحصائية ،إضافة إلى رصد
صدى التفاعل مع القراء بعد
الـنـشــر وال ـتــوزيــع ،باالعتماد
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل م ـع ـه ــم عـبــر
مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل وال ـم ــوق ــع

اإلل ـك ـت ــرون ــي ،ب ـجــانــب ال ـطــرق
التقليدية.

دور ريادي
وأك ـ ــد األن ـ ـصـ ــاري أن ال ــوزي ــر
ال ـم ـط ـي ــري ح ــري ــص ع ـل ــى إب ـ ــراز
دور م ـج ـل ــة الـ ـع ــرب ــي الـ ــريـ ــادي،
وال ـت ــي ص ــدر ع ــدده ــا األول عــام
 ،1958لكونها ّ
تعد منارة ثقافية
ّ
كبيرة تزخر بالمثقفين والكتاب
واألدبــاء الذين يثرون مجتمعنا
العربي الثقافي ،وشكلت عالمة
ف ـ ــارق ـ ــة ف ـ ــي الـ ـمـ ـشـ ـه ــد ال ـث ـق ــاف ــي
العربي.
كـ ـم ــا أش ـ ـ ـ ــاد ب ـ ـ ـ ــدور م ــؤس ـس ــة
ال ـكــويــت لـلـتـقــدم الـعـلـمــي كجهة
علمية رصينة مشاركة في لجنة
ال ـت ـطــويــر ،إض ــاف ــة إل ــى مـشــاركــة
م ــؤسـ ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي

ممثلة برابطة األدباء الكويتية.
يــذ كــر أن لجنة مجلة تطوير
م ـ ـج ـ ـلـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ــربـ ـ ــي تـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــون م ــن
األمـيــن الـعــام للمجلس الوطني
للثقافة والـفـنــون واآلداب كامل
ً
العبدالجليل رئيسا ،ود .عيسى
األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــاري ،ورئ ـ ـي ـ ــس ت ـح ــري ــر
المجلة إبراهيم المليفي ،ومدير
إدارة الشؤون المالية بالمجلس
مـحـمــد الـعـجـمــي ،وم ــدي ــرة إدارة
نظم المعلومات عايشة التركيت.
ومـ ــن خ ـ ــارج ال ـم ـج ـلــس تـضـ ّـم
كـ ـ ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـبـ ـ ــاحـ ـ ــث والـ ـ ـك ـ ــات ـ ــب
مـظـفــر ع ـبــدال ـلــه راش ـ ــد ،وم ــدي ــرة
بــرنــامــج نـشــر الـمـعــرفــة العلمية
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة فـ ــي مــؤس ـســة
الكويت للتقدم العلمي ،د .ليلى
الموسوي ،ورئيس تحرير مجلة
البيان الصادرة عن رابطة األدباء،
د .عبدالله غليس.

«ظل أحمر» ...ومضات جوهرها فلسطين وتاجها الوردة
للشاعر والكاتب الصحافي رشاد أبوداود
صدر ديوان جديد بعنوان "ظل أحمر" .يتضمن
الديوان  725ومضة شعرية تتنوع مواضيعها
بين الوجداني والفلسفي والوطني والسياسي.
وف ـ ــي حـ ـي ــن جـ ـ ـ ــاءت ف ـل ـس ـط ـيــن ك ـجــوهــر
للومضات ،باعتبارها قضية عربية مركزية،
فقد جاءت الوردة بشكلها ولونها ورائحتها
ً
ً
ك ــائ ـن ــا مـ ــوجـ ــودا بـ ـص ــورة م ــا ف ــي ومـضــاتــه
باعتبارها الجمال الخالد والمتحدث الصامت
بلغة الحب الذي ال جنسية له سوى االنسانية.
يقول الشاعر والناقد د .راشد عيسى الذي
اكتشف مــا لــم يكتشفه رش ــاد فــي ومضاته،
التي لم يكن يقصد منها النشر ،بل اتخذ منها
ً
متنفسا لحاالت يومية ،أو نافذة يطل منها
على جميل الماضي:
"ت ــأت ــي أه ـم ـيــة ومـ ـض ــات رش ـ ــاد أبـ ـ ــوداود
مــن كونها مفتوحة على الـتــأويــل الجمالي
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ً
والتشكيل الفني معا ،عبر مزاج لغوي لذيذ
وكنايات فتاكة واستعارات فتاكة لبقة تحترم
ذكاء القارئ فتبقي له مسافة للتوقع والتخمين
ومـ ـم ــارس ــة ت ــدري ــب الـمـخـيـلــة ع ـلــى ال ـت ـقــاط
المعنى ال ـهــارب .فهو يستغني عــن قميص
اللغة ،بــأزرارهــا وعــراهــا وحبكها وجيوبها
ً
وتطريزاتها التشكيلية ،وأحيانا بهسيسها
وتنغيماتها الراقصة على حبال المعنى.
ويمضي د .راشد عيسى الى القول:
أجرؤ على القول إن أبا داود في ومضاته
ه ــذه يـسـجــل اض ــاف ــة نــوعـيــة لـفــن التوقيعة
ً
(الومضة) بمياسمها األدبية المبدعة ،راسما
صوته التعبيري الخاص على مرآة كبيرة من
مرايا المشهد الثقافي العربي المعاصر.
وعــن أسلوب رشــاد أب ــوداود كتب الشاعر
البحريني الكبير قاسم حداد:
ثمة الرشاقة الرصينة في أسلوب هذا الرجل.

وعليك أن تصغي إلـيــه وهــو يتحدث ،كما
ً
يقول الكالم لنفسه .ليس مجازا ،ولكن بالفعل،
لكي تلتقط منه أط ــراف الخيوط مجدولة
باألقانيم الثالثة :العقل والعاطفة والتأمل.
الناقد د .عماد الضمور كان وصف أسلوب
رشاد ابو داود بأنه "الكالم الذي يبرق مرة
واحدة وال تنطفئ جذوة تأثيره في اآلخرين،
إنه كالم منجمه القلب وقالبه العاطفة وغايته
التأثير ،يسعى إلى خلق حالة أخرى موازية
لحالة المبدع ،كالم ال يتشعب بل ينتظم في
بؤرة إشعاعية واحدة".
صدر الديوان الــذي يقع في  175صفحة
ف ــي عـ ـ ـم ـ ــان-األردن ع ــن دار خ ـطــوط وظ ــال
لصاحبتها د .الشاعرة هناء البواب .والغالف
من تصميم الفنان محمد العامري.

غالف «ظل أحمر»

ُ
َّ
يحتفل العالم في كل سنة بيوم تكون المرأة جــل حضوره ،وتنظم محاضرات
و لـقــاء ات وورش وحفالت إلحياء هــذه المناسبة ،لكني أ نــا ،الطالب ا لــذي سيبقى
ً
طالبا في مدرسة وجامعة وحياة ا لـمــرأة ،أ مــارس احتفالي بالمرأة كل يــوم ،وأنا
ُ
أكتب جملتي هــذه ليس من بــاب ا لـقــول ،وليس من بــاب المبالغة ،وليس من باب
االستعراض ،وال حتى لكي ُيقال عني إنني مع المرأة .لكني أكتبها ألنها حقيقتي
الصارخة!
ّ
كلما تذكرت وحكيت أو كتبت عن طفولتي فأنا أكتب عن أمي ،يرحمها الله ،تلك
المرأة البسيطة حد الرهافة! فكيف يمكن أن تكون طفولة دون ّأم ؟ وأ مــي هي كل
ً
أمهات العالم ،ألنهن يتشابهن كثيرا ،في ممارستهن لطبيعة حياتهن ،بأن يحملن،
ً
ً
َ
ويـتـحـ َّـمـلــن مـشـقــات فـتــرة الـحـمــل الـمــؤلـمــة .وه ـنــاك مــن يـمــر حملها ب ــردا وســامــا،
ً
ً
و هـنــاك مــن ال يـكــون حملها ال بــردا وال ســا مــا ،بــل يـكــون و جـعــا وتعبا وآ هــة فوق
ْ
آهة! لكنها المرأة وقدرها أن تحمل ،وقدرها أن تلد ،ومن قال إن الوالدة أسهل من
الحمل؟ ومسلك المرأة هذا ال عالقة له بالمكان ،وال الزمان ،وال اللون ،وال الديانة،
وال المستوى التعليمي ،وال الفقر ،وال الغنى ،فما دامت المرأة امرأة فهي مانحة
الحياة األولى ،وهي حامل شقاء وسعادة العالم ،وهذه أمي ،وهي كل األمهات!
حين تجاوزت عتبة بيتي بخطوتي األولى ،وبقدر حضور أبي كان حضور أمي
أكثر .صحيح أنني أعيش ،وكباقي البشر ،في مجتمع رجالي ،وصحيح أن على
ً
الولد أن يكون رجال ،حتى وهو كان صغيرا ،لكن عليه ،وفي مختلف أطوار حياته،
ً
ْ
ْ
ّ
أن يكون إنسانا  ،وهذا اإلنسان من يربيه داخل اإلنسان هي األم! ومن عجزت أمه
ً
عــن بــذر نبتة اإل نـســان فيه ،فـقــدره الصعب أن يــوا جــه العالم عــار يــا إال مــن قسوته
ّ
ودمويته ،وحتى إرهابه!
حين كـبــرت و تـجــاوزت مرحلة ا لــدرا ســة ا لـثــا نــو يــة ،ود خـلــت الجامعة ،يــوم كانت
الدراسة في جامعة الكويت مختلطة ،ويوم كنت أجلس إلى جانب زميلي وزميلتي
في الفصل ،والمكتبة ،والمختبر ،والكافتيريا ،والمسرح ،والملعب ،وفي الطائرة
حين نسافر في ر حــات طالبية تستكشف العالم ،وحين وحين وحين ...أمضيت
خمس سنوات في كلية الهندسة والبترول وكانت أمي معي ،طوال الوقت ،ولم تكن
وحدها ،بل اصطحبت معها في رأسي أختي الوحيدة ،وظلتا؛ أمي وأختي ،تتبسمان
لي كلما كنت ذلك الطالب اإلنسان ،ويصعد الضيق لوجهيهماّ ،وقد تغضب نظرة
أمي متى ما ملت عن الطريق ،وكنت غير الطالب الذي ّ
درسته وعلمته في حضنها!
أن ـه ـيــت دراس ـت ــي الـجــامـعـيــة كـمـهـنــدس م ــدن ــي ،وان ـت ـق ـلــت لـلـعـمــل ف ــي الـمـشــاريــع
اإلنشائية ،تحت ظل شمس الكويت الحارقة ،بين آالف العمال ،ومن مختلف بلدان
َّ
وتدرجت
الدنيا وسحنها ودياناتها ورطاناتها ،ومع مئات المهندسين والفنيين،
في عملي الميداني؛ من مهندس موقع ،حالي حال أي عامل ،وحتى وصولي لرئيس
مهندسين في واحدة من أكبر شركات المقاوالت في الكويت ،لكن ما عساني اكتشف
في رحلة عملي الميداني ،اكتشفت أنني كمهندس أعيش نبض إنشاء المباني من
الحفرة وحتى البناية الشاهقة ،أشرف على عمل العمال ،وأتناقش مع المهندسين،
وأحتد مع المقاولين من الباطن ،وأد قــق الدفعات الشهرية ،أ مــارس كل هذا وأمي
ُ
ُ
ً ُ
ً ُ
ً ُ
ً ُ
ُ
معي ،ال تهدأ ،تهمس بي :كن إنسانا ،كن صادقا ،كن نقيا ،كن طيبا ،كن ،وكن ،وكن،
وال تفتأ تحتضنني بنظرتها الحنون قائلة" :الله يحفظك يا وليدي!".
بعد تخرجي فــي الجامعة ،وانتقالي مباشرة إ لــى العمل الهندسي الميداني،
ـي قبل
وسيري في دروب الحياة ،ارتبطت بــزو جــة ،وكانت أ مــي حاضرة في زوا جـ ّ
حضوري أنا فيه ،فأنا نظرت لزوجتي بعين أمي ،وأحببتها بحب أمي ،وتمنيتها
بتمني أمي ،واقترنت بها بقرب أمي ،وأذكر وتذكر هي أيضا ،أن أمي حين رأتها
للمرأة األو لــى ابتسمت قائلة" :زو جـتــك ببشرة بيضاء حـلــوة!" .اقترنت بزوجتي
ببركة أمي ،وعشت معها وأعيش ،وهي تدرك كيف أن أمي ال تغيب عن لساني في
كل يوم ،وأنها بعد وفاة أمي ،صارت زوجتي ،وصار قلبها قلب أمي! وألني أنظر
للعالم بعين امرأة ،شاء ت إرادة الله أن تكون ّ
ذر يتي بنات ،هما :فرح وفادية ،وال
يكاد يمر يومي دون وصلي وحبي لهما!
أعيش العالم بمذاق ا مــرأة .أ لــم أ قــل لكم :أ مــارس احتفالي بالمرأة كل يــوم! وفي
يومها أقول :لكل امرأة ،لكل أم تقدير ومحبة تليق بقلبها!

الو تسو يرشد إلى الطريق الحق وفضيلة الهدى
ً
في كتاب صيني عريق ترجمه حديثا إلى العربية محمد األسعد

اختلف المترجمون العرب ،ولم يكونوا وحيدين في هذا االختالف ،في فهم
عنوان الكتاب الصيني الشهير باسم «داو دي تشنغ» ،كما اختلفوا حتى في ترجمة
النص ذاته ،فظهرت له نسخ تبلغ من التنوع إلى أن قارئها يظن أن أصلها ليس
ً
واحدا.
فيما يتعلق بالعنوان ،وهو ما يهمنا هنا ،لم ُي ِقدم على ترجمته إلى اللغة العربية
سوى د .عبدالغفار مكاوي ( )2012 -1930بعبارة «طريق الحق والفضيلة» ،بينما
اكتفى المترجمون اآلخرون بعنوان كتاب «التاو» أو «الطاو» ،وأضاف بعضهم
عبارات من عنده غير موجودة في األصل ،مثلما فعل د .مسلم سقا أميني بإضافة
عبارة «كتاب الصين المقدس» ،وكذلك فراس السواح الذي أضاف عبارة «إنجيل
الحكمة التاوية في الصين».
يبدو أن كتاب "داو دي تشنغ" ،الذي ترجمه
ً
حديثا محمد األسعد ،والمنسوب إلى الحكيم
ُ
الـصـيـنــي "الو ت ـســو" ال ــذي يـعـتـقــد أن ــه عــاش
في القرن السادس ق .م .وينظر إليه على أنه
كتاب فلسفي نشأ بتأثيره في الصين المذهب
ً
ً
المعروف باسم "الطاوية" ،وأثر تأثيرا كبيرا
على حياة الصينيين وعلى فكرهم وفنونهم،
ٌ
وخاصة فن التصوير؛ يبدو أنه عنوان مراوغ
كما هي مراوغة الكتابة التصويرية ،سواء كانت
صينية أو غير صينية.
فالصورة ّ
حمالة أوجه ،ويظل التقريب في
ً
مقاربة المعنى أكثر أمانا ،ومع هذا سيكون من

األفضل بالطبع العثور على دليل داخلي في ما
ّ
ينطوي عليه الكتاب ،يعزز إلى حد ما ما يمكن
أن نستدل عليه من قراءة كلمة عمادها صورة
ً
أو تركيب من عدة صور ،وليس حروفا أبجدية.

الكتابة التصويرية
على هذا األساس ،وحين نطل على الكتابة
التصويرية الصينية ،مستعينين بشروحات
أحد أشهر مترجمي هذا الكتاب إلى اإلنكليزية،
ً
نجد ما يمنح نص الكتاب بعدا أقرب إلى أن
ً
ً
يـكــون بـعــدا فلسفيا .صــاحــب هــذه الترجمة،

المزودة بشروح إضافية تجاور قصائد الكتاب
األصلية ،هو األميركي روالند برنارد بالكني
ً
الذي وضع عبارة "طريق الحياة" عنوانا له.
أول ما يلفت النظر هنا هو أن كلمة "داو"
تتشكل مــن رمــزيــن تصويريين؛ األول يمثل
رأس إنسان داللة على المعرفة ،والثاني يمثل
ً
قدما داللة على السير .ولهذا الشكل التصويري
عدد من المعاني؛ فهو طريق ،وهو مسار ،وهو
الطريق الذي يتخذه الناس الراحلون عادة ،وهو
طريق الطبيعة ،وهو الطريق إلى الواقع المطلق
النهائي .وتتكون كلمة "دي" من ثالثة أجزاء هي:
رمز يعني الذهاب /االتجاه نحو ،ورمز يعني
المستقيم ،ورمز يعني القلب .ويستنتج محللو
الكتابة التصويرية الصينية من هذه الكلمة
ً
عددا من المعاني ،فهي قوة أخالقية ّ
موجهة،
وهي نفوذ ،وهي فضيلة ،أما كلمة "تشنغ" فال
خالف عليها ،فهي "كتاب" في كل الترجمات.
وأرجح ،مجرد ترجيح ،في ضوء قصائد هذا
الكتاب "باألبجدية االنكليزية وبجوارها رموز
الصور الصينية" ومجموع ما يدل عليه بشكل
عام ،ترجمة لكلمات العنوان إلى اللغة العربية
هي التالية :داو= الطريق الحق ،دي= فضيلة
الهدى ،تشنغ = كتاب .فيصبح العنوان "كتاب
الطريق الحق وفضيلة الهدى".
كأي كتاب مغرق في القدم ،تختلط في رواية
أصله وأصل كاتبه الحقائق باألساطير ،إال أن
الـمـتــداول أن صاحبه هــو الحكيم "الو تسو"
الــذي عــاش في العصر نفسه الــذي عــاش فيه

المواءمة بين الروح البشرية وروح الطبيعة
وخ ـ ـضـ ــع ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ف ـ ــي الـ ـعـ ـص ــور
الــاح ـقــة لـتـفـسـيــرات ش ـتــى ،ونـشــأت
ب ـتــأث ـيــره ت ـج ـم ـعــات ،ف ـهــو م ــرة يـعــد
دعـ ــوة إل ــى ال ـب ـســاطــة والـ ـع ــودة إلــى
الطبيعة ،وأخرى دعوة إلى اإليمان
ب ـق ــوة ع ـل ـيــا م ـن ـظ ـمــة ي ـس ـي ـ ُـر ال ـك ــون،
ُ
كون األحياء والجماد ،على هداها،
وث ــال ـث ــة دع ـ ــوة إلـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ال ــرغـ ـب ــات والـ ـ ـن ـ ــزوات ال ــذاتـ ـي ــة ال ـتــي
تـ ـ ـش ـ ــوش صـ ـ ـف ـ ــاء ال ـ ـ ــرؤي ـ ـ ــة ،وت ـم ـن ــع
اإل نـســان من ا لــو صــول إ لــى الحقيقة،
ومرة هو دعوة إلى المباالة مطلقة

ب ـم ــا يـ ـح ــدث فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،وت ـم ـج ـيــد
لـلـسـلـبـيــة ت ـحــت زع ــم أن ـهــا اإلي ـجــاب
ً
الـ ـمـ ـطـ ـل ــق ،وأخـ ـ ـيـ ـ ــرا هـ ــو دع ـ ـ ــوة إل ــى
االعتزال بحجة أن النور ال يأتي إال
من الداخل ،داخل اإلنسان.
وي ـظ ـهــر أث ــر تـمـجـيــد ال ـع ــودة إلــى
الطبيعة واإليمان بقانونها ،قانون
ت ــازم وتـكــامــل حــركــة الـيــن والـيــانــج
(األبيض واألسود ،والحار والبارد،
والـ ــذكـ ــر واألنـ ـ ـث ـ ــى...إل ـ ــخ) ف ــي ال ـف ـكــر
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي عـ ـل ــى ك ـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات،
و خــا صــة فــي الفنون الصينية التي

ات ـ ـ ـخـ ـ ــذت ل ـ ـهـ ــا غ ـ ــاي ـ ــة واض ـ ـ ـحـ ـ ــة هــي
المواء مة بين الروح البشرية وروح
الطبيعة.
و عــن أ ثــر هــذه الفلسفة في سلوك
اإل نـســان الصيني ،يقال إ نــه يتحول
إلى كونفوشيوسي النزعة في حالة
االنـ ـتـ ـص ــار والـ ــزهـ ــو ،وي ـت ـح ــول إل ــى
ً
داوي النزعة باحثا عن الطريق الحق
في حاالت اإلحباط والخيبة.

الفيلسوف الــدنـيــوي "كــونـفــوشـيــوس" (-551
 479ق .م) .وي ـقــول بعضهم إن ــه ســابــق على
الكونفوشيوسية.
ـاب ال ـت ــاري ــخ ل ـق ـ ً
وي ــرت ــب ك ـ ّـت ـ ُ
ـاء ب ـيــن هــذيــن
االثنين ّ
عبر بعده كونفوشيوس عن إعجابه
بهذا الحكيم فقال لتالميذه" :أعرف أن الطيور
تطير في السماء ،والسمك يسبح في المياه،
وال ــوح ــوش ت ـجــري عـلــى األرض ،وأعـ ــرف أن
المصائد تصلح للوحوش ،والشباك للسمك،
والسهام للطيور ،أما التنانين فال أعرف طريقة
الصـطـيــادهــا ،وال أع ــرف كـيــف تــركــب الــريــاح
والغيوم؛ في هذا اليوم ُ
رأيت الو تسو ،فيا له
من تنين هائل!".

الوداعة والقوة
وتقول األسطورة إن حكيم "الطريق الحق"
ّ
ه ــذا ،ال ــذي كــان يعلم كيف أن الــوداعــة تغلب
الـقــوة ،وكيف أن الـمــاء يثقب الصخور ،سئم
الحياة وتكاليفها ،فقرر اعتزال الناس .وفي
طريقه إلى الجبل مع تلميذه ،التقى به حارس
الحدود ،وحين علم بمهنته رغب إليه في أن
يميل بالثور الــذي كان يركبه ويكتب له هذه
الـتـعــالـيــم .فـتــرجــل الحكيم قــائــا" :م ــن يسأل
فالبد أن ُي ـجــاب" ،واعتكف ط ــوال سبعة أيــام
في كوخ الحارس يملي على تلميذه مجموعة
ً
من النصوص بلغت  81نصا ،ثم ارتحل حيث
ّ
ال يعلم أحد .ومن هذه النصوص تكون كتاب
"الطريق الحق".

إساءة فهم
ومن المفيد إيراد ما كتبه المترجم تشان-
ً
يوان تشين حول إساءة فهم هي األكثر شيوعا
تعرض لها الكتاب ،هي االعتقاد بأن الو تسو
بكتابه هذا هو منشئ المذهب المعروف باسم
"ال ــداو" .يقول هذا المترجم ،وتؤكد قوله أدلة
مستقاة من أقوال صاحب الكتاب ذاته ،وتاريخ
الفكر الصيني ،أن هذا األمر غير صحيح .فحين
كــان الو تسو ي ـ ّ
ـدب على األرض ،كــان مفهوم
ً
ً
"الداو" شائعا وجزءا من الثقافة الصينية قبل
ذلك بآالف السنوات.
ومـ ــا فـعـلــه الو ت ـســو ه ــو أنـ ــه ن ـقــل مـعــرفــة
وتعاليم من سبقوه ،أولئك الذي يشير إليهم
بعبارة "المعلمين القدماء" أو "أساتذة الماضي".
ول ــم يكن يشير بـهــذا إل ــى معاصرين لــه كما

ً
كان مفترضا في البداية ،بل إلى أناس قدماء
بالنسبة له مثلما هو قديم بالنسبة لنا .من
هؤالء األساتذة القدماء "هوان شي" و"فو شي"،
وكان هذان من أقدم حكام الصين اللذان عاشا
قبل أكثر من  4700سنة من زمننا الراهن ،وقبل
 2200سنة مــن زم ــن الو تـســو .ويــرتـبــط اسم
ً
أولهما دائما ببواكير مذهب الداو ،أما ثانيهما
فينسب إليه إبداع مفهوم "الين واليانج".

ترتيب الفصول
وبمرور الزمن فهم حكماء الصين القدماء ما
كان يحاول الو تسو عمله بكتابه ،فظلوا طوال
القرون السبعة الالحقة يضيفون إلى عمله ما
يعتقدون أنه ينقصه ،وقاد هذا إلى بروز واقعة
ً
مثبتة تاريخيا وهي ظهور نسخ متعددة من
كتاب الو تسو ،وكل نسخة منها ظلت في حالة
سيولة دائمة ،ألن الحكماء الذين جاؤوا بعده
كانوا ّ
يغيرون كلمات ويعيدون ترتيب الفصول.
ً
وتواصلت هذه العملية زمنا طويال إلى ما قبل
 1800سنة ،إلى أن قدم الفيلسوف الداوي "وان
ً
بي" ( )249 -226شرحا للكتاب ووضع صيغته
النهائية بعد أن ثبت ما أدخله الحكماء عليه
من إضافات .وظلت هذه الصيغة تعتبر األفضل
على نطاق واسع حتى اكتشفت نسخة في عام
 1973تعود إلى عصر أسرة الهان الحاكمة الذي
ً
ً
يعتبر عصرا ذهبيا في تاريخ الصين بين عام
 206ق .م وعام  206ميالدية.

غالف طريق الحق
وقـ ــادت الـنـســخ الـمـتـعــددة للكتاب بعض
الباحثين المعاصرين إلى الظن أن االسم "الو
تسو" ربما يشير إلى عدد من المؤلفين ،وال
وجــود لــه كشخصية تاريخية .أمــا بالنسبة
لدارسي الداو فاالهتمام ينصرف إلى المذهب
ال الشخص ذات ــه ،ويـنـظــرون إل ــى أن المكان
المركزي هو لرسالة الكتاب ،ويعتبرون حامل
الرسالة مجرد وسيط ناقل.

غاية الكتاب
كتاب "الطريق الحق وفضيلة الهدى" يهدف إلى تزويدنا بحكمة وبصائر يمكن
ً
أن نستخدمها في شــؤون حياتنا اليومية ...وليس مهما القدر الــذي نفهمه من
فصوله ،ألن الطريق الحق يجب أن يعاش قبل كل شيء.
تمثل هــذا الطريق الحق على المستوى الكوني قوانين الفيزياء التي تصف
الكون ومظاهره مثل الضوء والطاقة الكهربائية والجاذبية وغير ذلك .هذه أشياء
موجودة وتؤثر فعال بمعزل عن رأينا فيها ،ولدينا مثال جاذبية الشمس المؤثرة
على حركة الكواكب.
وال يقل تأثير الطريق الحق على المستوى الكوني األصغر ،مستوى الكون
اإلنساني ،عن هذا .فهنا تصف مبادئه ما يتجلى في المجال اإلنساني ،وتصف
ً
التواضع والحب والكراهية والسالم ...إلخ .وهي مبادئ حقيقية تماما مثلما هي
أن قوانين الفيزياء حقيقية ،وتؤدي وظيفتها المتوقعة والحتمية بغض النظر
عن آرائنا.

توابل ةديرجلا
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ّ
«الكمان» مكنني من التواصل
شاه:
فيصل
ً
مع الجمهور وجدانيا

١٥

مسك وعنبر
خبريات
تامر عاشور يطلق كليب
«بقول عادي»

«اعتقدت أن مستقبل الموسيقى يحتضر ُ
وثبت لي العكس»
مريم طباجة

قد ينظر البعض إلى العزف على آلة الكمان على صعبة وتحتاج إلى تعليم واستمرار ،ليتمكن
الموسيقي الكويتي فيصل العازف من امتالك أسرار العزف على تلك اآللة.
أنه مجرد هواية ،لكن ً
شاه يرى عكس ذلك تماما ،إذ يعتبره مهنة مثل شاه ،الذي عزف مع الفنان التركي آيتاش دوغان
ً
ً
المهن األخرى تحتاج إلى صقل وجدية ،باعتبارها وقدم حفال متكامال مع الشاعر كريم العراقي في
• ما الذي جذبك آللة الكمان؟
 لم يكن لدي الوعي الكافي في بداية عزفيع ـلــى ت ـلــك اآللـ ـ ــة ،ولـ ــم أكـ ــن أع ـل ــم س ـبــب تعلقي
بها ،لكن منذ بــدايــة التعليم كنت أجــد نفسي
منجذبا للعزف ،ورغــم أن التعليم كــان صعبا
فإنني كنت أستمتع بالعزف .وعلى المستوى
الــوجــدانــي لــم أك ــن أشـعــر أن ل ــدي ال ـق ــدرة على
مالمسة مشاعر الناس ،ولكن الكمان أعطاني
قــوة كبيرة للتعبير ،ولذلك أرى أن وظيفة أي
موسيقي أو فنان تساهم في خلق حالة حب،
ولم أكن أعتقد أني أملك هذه القدرة فعليا وأن
يحب الناس عزفي يوما ويتواصلون معي على
المستوى الوجداني.
• هل ال يزال العزف على آلة الكمان يفصلك
عن العالم أم طرأت تغييرات جديدة؟
 فعال طــرأت تغييرات جدية اكثر ،وأصبحلدي شعور بالمسؤولية بأن الجمهور ينتظر
مني األجمل في اللحن واألداء.
ً
• حاليا هل تمارس عمال آخر غير العزف؟
ً
 أعـمــل صـيــدالنـيــا فــي أح ــد المستشفيات،ً
ومسؤوال عن المرضى في العناية المركزة.

العالج بالموسيقى

ثقافة
الموسيقى
في مجتمعنا
ليست
كاألغنية في
انتشارها

• ال ـعــاج بالموسيقى هــو اح ــد الـعــاجــات
الروحية لتحسين حالة المريض ...هل فكرت
في تقديم وصلة موسيقية للمرضى؟
 ه ــذا ص ـح ـيــح ...خــاصــة أن بـعــض الــزمــاءاقترح علي أن أجلب آلة الكمان وأعزف للمرضى،
ول ـك ـن ـن ــي ال أرغ ـ ـ ــب فـ ــي ربـ ـ ــط ع ـم ـل ــي ال ـم ـه ـنــي
بالموسيقي ،و لــأ ســف ثـقــا فــة الموسيقى في
مجتمعنا ليست كثقافة األغنية في انتشارها
وقبولها.

دنيا سمير غانم تصور
«المدينة» في  6أكتوبر
ب ـ ــدأت ال ـن ـج ـمــة دن ـي ــا سمير
غانم تصوير مشاهدها األولى
فى مسلسلها الجديد "المدينة"
ب ـمــدي ـنــة  6أكـ ـت ــوب ــر ،وجـمـعــت
الـمـشــاهــد بينها وبـيــن أوتــاكــا
وع ـم ــرو وه ـبــة وه ـش ــام جـمــال،
وعدد آخر من الفنانين الشباب،
ً
وذلك تمهيدا لعرض العمل في
شهر رمضان المقبل ،حيث يقدم
المسلسل من  15حلقة.
م ـس ـل ـســل "الـ ـم ــديـ ـن ــة" إن ـت ــاج
مشترك بين المتحدة للخدمات
اإلعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة وه ـ ـ ـشـ ـ ــام ج ـ ـمـ ــال،
وي ـش ــارك ف ــي بـطــولـتــه بـجــانــب
دن ـ ـي ـ ــا ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن ع ـ ـم ـ ــرو وهـ ـب ــة
وشيماء سيف وأوتاكا وإسالم
إبراهيم ودالل عبدالعزيز ،وعدد
كبير من ضيوف الشرف.
وكـ ــان آخ ــر أع ـم ــال دن ـي ــا في
الــدرامــا مسلسل بــدل الحدوتة
 ،3م ـ ـ ــن تـ ــأل ـ ـيـ ــف أي ـ ـم ـ ــن وت ـ ـ ــار
وش ــري ــف ن ـج ـي ــب ،وش ـ ـ ــارك فــي
بطولته سمير غــا نــم ،ومحمد
س ــام ،وعـمــرو وهـبــة ،وشيماء

دنيا سمير غانم

سيف ،وهشام ماجد ،وبيومي
ف ــؤاد ،ومـحـمــد أوت ــاك ــا ،وأحـمــد
رزق ،و م ـح ـم ــد ثـ ـ ـ ــروت ،ودالل
عـبــدالـعــزيــز ،ومـحـمــد شــاهـيــن،
وآخرين ،وهو من إخــراج خالد
الـحـلـفــاوي ،وت ــم تقديمه فــي 3
حـ ــواديـ ــت كـ ــل حـ ــدوتـ ــة مـ ــن 10
حلقات وباسم مختلف.

الكويت ،أكد في حوار لـ «الجريدة» ،أن موسيقى
الكمان تحرك أحاسيس المستمع ووجدانه
ً
وتجعله متفاعال بكل مشاعره معها ...وفيما
يلي التفاصيل:

• حدثنا عن مشاركاتك حول العالم ،ومع َمن
عزفت من الموسيقيين العالميين؟
 شاركت في اسكتنلدا بسبب دراستي هناكوقدمت وقتها موسيقى شرقية "كونسرفتوار"
وكانت تجربة لسماع الموسيقى العربية هناك،
أما على المستوى العربي فقد شاركت في لبنان
واألردن واإلمارات والسعودية ومصر.
• هل عزفت مع موسيقيين عالميين؟
 نعم ،عزفت مع الفنان التركي آيتاش دوغان،وكانت الحفلة في الكويت.
• هل لك تجارب موسيقية مع شعراء؟
 شاركت مع الكثير منهم ،ولألمانة منذ بدايةدخولي عالم الموسيقى كانت فكرتي دائما دمج
الفنون معا مــن كــل جوانبها ألن الفن وسيلة
تعبير وألنــه كذلك فهناك معنى ،والموسيقى
قادرة على إيصال المعنى الحقيقي والجمالية
والعاطفية ،والدمج يخلق تفاعال فنيا ممزوجا
بمتعة اإلحساس بالجمال ،وكانت لي تجربة
مميزة مع الشاعر السوداني محمد عبدالباري
مــن خــال قصيدة اسمها "انــدلــوســان" بعدها
دخلت فن الفالمنغو ألن كلمات الشاعر كانت
تتكلم عــن اسـبــانـيــا واالن ــدل ــس ال ـقــدي ـمــة ،كما
شاركت مع الشاعر كريم العراقي ،ولالمانة كانت
من أنجح الحفالت التي شاركت فيها معه على
مسرح عبدالحسين عبدالرضا ،ألنني دمجت
في هذا الحفل الموسيقى مع الشعر والموال.
• ما المقطوعات الموسيقية التي تستهويك؟
 تستهويني مقطوعات الفنان الراحل محمدعبدالوهاب ،وأعشق موسيقاه بكل تفاصيلها.

الحالة النفسية
• ما أمنيتك في مجال العزف على الكمان؟

 أمنيتي نشر الموسيقى في كل األرجاء،و ه ــذه أ كـثــر أ مـنـيــة أر غ ــب بتحقيقها ،خاصة
حينما ارى الحالة النفسية التي يصل اليها
الجمهور بعد انتهاء الحفل الموسيقي الذي
اق ــدم ــه ومـ ــدى تــأث ـيــر ه ــذه ال ـمــوس ـي ـقــى عـلــى
ا لـحــا لــة النفسية وا نـعـكــاس ا ثــر هــا االيجابي
عـ ـل ــى ن ـ ـفـ ــوس ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن ،ف ــاب ـت ـس ــام ـت ـه ــم
وه ــم ي ــودع ــون ال ـم ـســرح بـعــد ان ـت ـهــاء الـحـفــل
الـمــوسـيـقــي كـفـيـلــة بـجـعـلــك ت ـقــرأ مـشــاعــرهــم
بالرضا والطمأنينة ،وكيف استطاعت هذه
الموسيقى تخفيف هموم الحياة عنهم.
• كيف ترى مستقبل هذه الموسيقى؟
 ك ـن ــت ا ع ـت ـق ــد فـ ــي ا لـ ـس ــا ب ــق ان مـسـتـقـبــلال ـمــوس ـي ـقــى ي ـح ـت ـضــر ،ول ـك ــن ت ـجــرب ـتــي عـلــى
المسرح اثبتت العكس تماما ،كما أن اقبال
الـ ـن ــاس ب ـش ـغــف ع ـل ــى ال ـمــوس ـي ـقــى ح ـت ــى فــي
مواقع التواصل االجتماعي يؤكد أن هذا الفن
مستمر وبقوة.
• لك تجارب في مجال تأليف الموسيقى؟
 بـصـفـتــي عـ ــازف مــوسـيـقــى ل ـســت مــؤلـفــا،و ل ـكــن تـجــر بـتــي م ــع ا ل ـش ـعــر واألدب ا خـتـلـفــت
ل ــأفـ ـض ــل ،خ ــاص ــة ف ــي ح ـف ـلــة الـ ـش ــاع ــر كــريــم
العراقي إذ كان اغلب الموسيقى التي كانت
تقدم من تأليفي ،ولحنت ثالث اغان من الشعر
ا لـفـصـيــح ،الن مـيــو لــي ا كـثــر للشعر الفصيح،
وتلك كانت تجربتي مع مجال التأليف ،ولكن
دائما احاول التركيز على العزف أكثر.

عليه الغاؤه هو عامل المزاج  ،ولذلك فالفن
يحتاج الى واجب الشعور بالمسؤولية.

المجتمع الكويتي
• كـيــف تـجــد تـقـبــل الـمـجـتـمــع الـكــويـتــي او
الخليجي آللة الكمان؟
 ت ـق ـب ـلــه ض ـع ـيــف جـ ــدا ل ــأس ــف ،ألن ـه ــا آلــةصعبة جــدا ،و طــر يــق ا مـتـهــان هــذا ا لـفــن ليس
مفروشا بالورود ،إلى جانب أننا ننظر إلى
ه ــذه الـمــوسـيـقــى ك ـهــوايــة ف ـقــط ،أم ــا صـعــوبــة
العزف على آلة الكمان فتكمن في أنه ال يمكن
أن تعاملها كهواية ،وسيكون االقبال كبيرا
ج ــدا عـلــى ه ــذه اآل ل ــة إذا ادر ك ـنــا ان أهميتها
ت ـ ـ ــوازي أه ـم ـي ــة كـ ــل الـ ـعـ ـل ــوم الـ ـت ــي تـ ـق ــدم فــي
المناهج الدراسية ،ولذلك الموسيقى تحتاج
الى تعزيزها في في نفس الطالب ،والتعامل
مــع آل ــة ال ـك ـمــان عـلــى أن ـهــا لـيـســت هــوايــة فــإن
تعاملت معها كهواية فلن تقدم الكثير فيها،
فهي تختلف عن باقي اآلالت لصعوبة العزف
عليها وتحتاج النضباط أكثر.

عبدالله السدحان

ً
كارول سماحة« :شكرا» لـ 4
ماليين مشاهدة عبر «يوتيوب»
ب ـص ــورة م ــن ال ـك ـل ـيــب ،اح ـت ـف ـلــت الـفـنــانــة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة كـ ـ ـ ــارول سـ ـم ــاحـ ـة ب ــوص ــول
ً
م ـ ـشـ ــاهـ ــدات ك ـل ـي ـب ـهــا "شـ ـ ـك ـ ــرا" إل ـ ــى 4
ماليين مشاهدة عبر موقع يوتيوب،
عبر صفحتها الخاصة على موقع
إ نـ ـسـ ـتـ ـغ ــرام ،و عـ ـلـ ـق ــت ٤" :مــا ي ـيــن
ٔ
مشاهدة الغنيتي الجديدة ،شكرا،
س ـع ـيــدة جـ ــدا ب ــآرائ ـك ــم وثـقـتـكــم
ٔ
با عمالي ،مع حب️ي."..
وكـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــت ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارول ن ـ ـشـ ــرت
أمـ ــس ف ـي ــدي ــو ج ــدي ــدا ع ـفــويــا
وط ــريـ ـف ــا فـ ــي ص ـف ـح ـت ـهــا مــن
ك ــوال ـي ــس ت ـح ـض ـيــرهــا لـعـمــل
جــديــد فــي االس ـتــديــو ،وهــي
تحضر إل يـقــاع مــع أ حــد
الـعــازفـيــن،
وأرف ـق ـتــه
بتعليق :
ً
"قريبا ".

كارول سماحة

فريدة البقصمي :المعارض الجماعية ال تبرز عمل الفنان
أكدت أن األعمال اليدوية كالحياكة والخياطة تجذبها أكثر من األلوان
أكدت الفنانة التشكيلية
فريدة البقصمي أنها تسعى
إلى تقديم فكرة جديدة في
كل معرض تشكيلي تنظمه.

•

فضة المعيلي

ت ـت ـن ــوع أعـ ـم ــال ال ـف ـن ــان ــة ال ـت ـش ـك ـي ـل ـيــة ف ــري ــدة
ً
البقصمي لتقدم مزيجا من األعمال ذات جوانب
اج ـت ـم ــاع ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة تـعـطــى
م ــدل ــوالت مـخـتـلـفــة ،إذ تـعـكــس ح ــاالت لـمــواقــف
الحياة باستخدام أساليب فنية معاصرة بطرق
ابتكارية حتى

ً
تعزز بناء لوحاتها ،وتضفي نوعا من الحيوية
على تلك التكونيات.
وقالت البقصمي ،لـ "الـجــريــدة" ،إنها جمعت
الموهبة مع حب الــرســم" ،وه ــذان األم ــران دعما
مــوقـفــي فــي الـفــن التشكيلي وزادا شغفي بــه"،
موضحة أن المعارض االفتراضية باتت منتشرة
في اآلونة األخيرة بسبب جائحة كورونا ولكنها
ب ــدون روح عـكــس الـمـعــارض مــا قـبــل الجائحة
والتي تجذب شريحة أكبر من الجمهور
ترضي طموحات الفنانين المشاركين
والزائرين.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت إل ـ ـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــارض
االف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة ت ـف ـق ــد ن ـق ـط ــة أس ــاس ـي ــة
ه ــي ال ـت ــواص ــل ب ـيــن الـمـتـلـقــي والـعـمــل
الفني ،موضحة أنها تفضل المعارض
الشخصية أكثر من الجماعية ،فاألخيرة
ال تـ ـب ــرز ع ـم ــل ال ـ ـف ـ ـنـ ــان ،أمـ ـ ــا ال ـم ـع ــرض
ال ـش ـخ ـصــي ف ـهــو ب ـم ـنــزلــة ت ـح ـ ٍّـد لـلـفـنــان
إلثبات وجوده ،الفتة إلى أن آخر معرض
شخصي لها كان في عام .2015

أفكار مختلفة

من أعمالها

وق ــال ــت ال ـب ـق ـص ـمــي إن ـه ــا ت ــأخ ــذ وق ـتــا
كبيرا في التجهيز والتفكير في تحضير
معرض شخصي لها و قــد يستغرق ذلك
في بعض األحيان سنة كاملة من البحث

ع ــن األ ف ـك ــار و تـجـمـيـعـهــا ح ـتــى ت ـخــرج بشكل
متسق.
وأض ــاف ــت أن "أس ـل ــوب ــي ف ــي ال ــرس ــم يختلف
ً
تماما عن شقيقتي ثريا ،ففي بداياتي كنت أعمل
ً
باستخدام أسلوب الطباعة ،وكان ذلك مشابها
لمسار شقيقتي ،ولكني حــاولــت أن أتـحــرر من
هذا األسلوب وال أتقيد به في أعمالي الجديدة،
ولذلك دخلت في عالم الخامات المختلفة (المكس
م ـيــديــا) ،وأحـسـســت أنـنــي نجحت فـيــه وحققت
ذات ــي ألنــي أحــب أعـمــال الحياكة والـخـيــاطــة ،إذ
تشدني األعـمــال اليدوية أكثر من األل ــوان ،وفي
بعض األح ـيــان أسـتـخــدم الـخــامــات المستهلكة
الموجودة لدي في البيت وأحاول أن أدمجها مع
اللوحة واأللوان".

خامات
وعن طريقة اختيارها لألفكار ،قالت" :في كل
معرض أحاول أن أقدم فكرة جديدة تختلف عن
سابقتها ،فـفــي عــام  ،2008قــدمــت فـكــرة أطلقت
عليها مساحة من الذاكرة اشتملت على ذكرياتي
منذ فترة الطفولة واستخدمت أساليب بعيدة
عن األساليب التقليدية استوحيت أعمالي من
الحنين إلى الماضي".
وأضافت" :أما في عام  2012فقد أقمت معرضا
بـعـنــوان (ح ـيــاة الـكــرســي) حــاولــت مــن خــالــه أن
أع ــال ــج مـســألــة ال ـكــراســي وم ــا تـمـثـلــه م ــن تـبــادل

مصر تسترد قطعة أثرية
مهربة لكندا

• هل لك توجهات فنية أخرى غير العزف؟
 أعزف على العود جيدا ،وأنا كاتب جيد،ولكني كاتب سياسي ،وأميل لألدب كثيرا مما
يتماشى مع الموسيقى التي أقدمها.

• ما مدى تأثير المزاج على لحظة العزف؟
 أر ف ــض فـكــرة ا ل ـمــزاج و ه ــي حــا لــة تعيسةاستسلم لها الكثير ،وإن أراد االنسان االنتقال
مــن الـهــوايــة الــى حــالــة االح ـتــراف فــأول عامل

عبدالله السدحان يجسد «شليويح»
و«نبهان» في رمضان
يقدم الفنان عبدالله السدحان شخصيتين مختلفتين في عملين
دراميين بالموسم الرمضاني المقبل ،وإن كان يجمع الشخصيتين
ارتباطهما بعالقة صداقة مع بطل مشارك في كل عمل على حدة.
ً
ويواصل السدحان حاليا تصوير دوره في المسلسل الكويتي
"شليوي ن ــاش" ،حيث يـقــدم شخصية "شليويح" فــي هــذا العمل
الـكــومـيــدي االجـتـمــاعــي ال ــذي ت ــدور أحــداثــه فــي فـتــرة الستينيات
والسبعينيات مــن الـقــرن الـمــاضــي ،وهــي التجربة الثانية لــه في
الدراما الكويتية بعد تألقه رمضان الماضي في المسلسل الدرامي
"كسرة ظهر".
العمل من تأليف عبدالله السعد ،وإخراج عيسى ذياب ،وبطولة
الـســدحــان ويـعـقــوب عـبــدالـلــه ،وع ـبــداإلمــام عـبــدالـلــه ،وعبدالعزيز
الـنـصــار ،ومحمد العجيمي ،ولطيفة الـمـجــرن ،وم ــرام البلوشي،
وشهد سليمان ،وفوزي القاضي ،وعبدالمحسن القفاص ،وحصة
النبهان ،وغرور.
ً
إلى ذلك ،انتهى السدحان أخيرا من تصوير دوره في المسلسل
الـسـعــودي "الــديــك األزرق" فــي ال ـقــاهــرة ،ال ــذي مــن الـمـقــرر عرضه
على قناة  SBCالسعودية ،بعد توقف تصوير العمل في الرياض
وخروجه من موسم رمضان الماضي بسبب جائحة كورونا.
ويجمع هذا العمل السدحان وألول مرة بالفنان المصري بيومي
فــؤاد ،حيث يقدم شخصية "نبهان" في هــذا العمل الــذي يتناول
العديد من القضايا االجتماعية في قالب كوميدي.
العمل من تأليف وإخراج هاني كمال ،وبطولة السدحان ،وفؤاد،
وشيماء سيف ،ومرزوق الغامدي ،وسعيد الصالح ،ونورة محمد.

فيصل شاه

أطلق املطرب تامر عاشور
أحدث فيديو كليباته ألغنية
"بقول عادي" وهي من كلمات
أحمد إبراهيم ،وألحان سامح
جالل ،وتوزيع وفواصل
موسيقية فهد ،ومهندس
صوت محمد إسماعيل.
وروج عاشور أخيرًا ،ألغنيته
"بقول عادي" ،من خالل نشر
مقطع قصير من الكليب
عبر حسابه على "تويتر"،
وبعد ساعات قليلة من نشره
مقطع األغنية تصدر عاشور
التريند فيه .وكانت آخر
أعمال عاشور أغنية بعنوان
"معلش أصلي مدلعها"
التي تم طرحها على موقع
اليوتيوب وهي من كلمات
صابر كمال وألحان بالل
سرور وتوزيع رامي سمير،
ميكس وماستر خالد سند.

فريدة البقصمي
األدوار ،وطرحت فيه كذلك فكرة وصول اإلنسان
إلــى هــدف معين فــي حـيــاتــه .أمــا فــي عــام 2015
فاخترت أن تكون المرأة محورا رئيسيا للمعرض
ورحلتها في حياتها ومعاناتها في كل المراحل،
وركــزت فيه على الكثير من المشاعر النسائية
المفرحة والمحزنة على حد سواء".
مــن جــانــب آخ ــر ،قــالــت البقصمي إن أسـلــوب
شقيقتها ثريا يختلف عنها في دمج األلوان ،وفي
بعض األحـيــان تستخدم الـكــوالج" ،أمــا أنــا ففي
طفولتي كنت أحــب استخدام الخامات األخــرى
مثل الزجاج ،والتجميع واللصق ،وغيرها ،وفي
بعض أعمالي استخدم المانيكان".

نجحت سفارة مصر في
كندا في استرداد قطعة
أثرية فرعونية كانت مهربة
إلى كندا ،في إطار الجهود
التي تبذلها بعثات مصر
الدبلوماسية في استعادة
اآلثار املصرية املهربة
بالخارج .وتسلم السفير
أحمد أبو زيد سفير مصر
لدى كندا قطعة أثرية من
البرونز لإلله «باستت»
تنتمي للحضارة املصرية
القديمة ،موضحًا في
تصريح ،أن استرداد القطعة
األثرية جاء نتيجة جهود
مشتركة وتعاون وثيق
بني السفارة املصرية بكندا
ووزارة السياحة واآلثار،
والسلطات الكندية .من
جانبها ،أعربت مساعدة
وزير التراث الكندي عن
سعادتها باملشاركة في
مراسم تسليم القطعة
األثرية ،مؤكدة حرص
الحكومة الكندية على
إعادتها إلى السلطات
املصرية التزامًا
بمعاهدة اليونسكو
املعنية بسبل حظر
ومنع اإلتجار غير
املشروع واستيراد
وتصدير ونقل ملكية
املمتلكات الثقافية.
(د ب أ)

محمد محسن أوشك
على «النسيان»

أوشك املطرب محمد محسن
على طرح أغنيته الجديدة
«النسيان ،والتي يتعاون
من خاللها مع الشاعر أحمد
املالكي وهي من ألحان
وتوزيع خالد عز ،ومن املقرر
أن يتم طرحها خالل األيام
املقبلة على يوتيوب.
من ناحية أخرى طرح املطرب
محمد محسن أخيرًا فيديو
كليب أحدث أغانيه بعنوان
«أهال بيك» ،بالتزامن مع
احتفاالت عيد الحب ،وهي
من كلمات نور عبدالله،
وألحان محمد النادي،
وتوزيع يحيى يوسف،
وإخراج بتول عرفة ،وشاركت
الفنانة هبة مجدي زوجها
محمد محسن الظهور
والتي أضافت على العمل
أجواء رائعة ومميزة .وأشاد
الجمهور بفكرة الكليب ،التى
كانت من إخراج بتول عرفة،
إذ استطاعت أن تأخذه من
خالل لقطات الكليب إلى
عالم من الرومانسية النقية
الصادقة ،بني الثنائي هبة
ومحسنّ ،
وقدمت جرعة
زائدة من الحب واألحاسيس
الدافئة.

ةديرجلا
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دوليات

الفروف يدفع من السعودية الختراق عربي في ملف سورية
• بن فرحان :يجب استمرار حظر تسلح إيران وهجمات الحوثيين الفاشلة تطال عصب اقتصاد العالم
• الخرطوم :حمدوك بحث بالرياض أمن البحر األحمر وتحويله لساحة تنموية الجتثاث الفقر واإلرهاب

سعى وزير الخارجية الروسي
سيرغي الفروف إلى بلورة
اختراق عربي يسمح بإعادة
سورية إلى محيطها العربي،
في وقت تعهدت الرياض
باتخاذ إجراءات رادعة
لحماية المنشآت النفطية
بعد االعتداءات األخيرة التي
تبنتها الميليشيات الحوثية
المدعومة من إيران ضد ميناء
رأس تنورة ومدينة الظهران
شرقي المملكة.

جاويش أوغلو
يزور الدوحة غداة
المبادرة اإلماراتية
إللغاء العقوبات
األميركية على
دمشق

فــي مـحــاولــة لتحقيق اخ ـتــراق يسمح
بإعادة سورية إلى محيطها العربي ،أكد
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف
ً
ً
أنه أجرى مباحثات أولت اهتماما كبيرا
ب ــ"ال ـم ـلــف الـ ـس ــوري" بــال ـس ـعــوديــة ،ثــانــي
محطة بجولته الخليجية التي استهلها،
أمس األول ،من اإلمارات حيث أطلق وزير
خارجيتها عـبــدالـلــه بــن زاي ــد مــا وصــف
بـ"مبادرة النداء األخير إلنقاذ سورية".
وق ــال الفـ ــروف ،خ ــال مــؤتـمــر مشترك
مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان،
إن المحادثات أكــدت على وحــدة سورية
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وسـ ـ ــامـ ـ ــة أراضـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا وح ــق
السوريين فــي تقرير مستقبلهم بشكل
مـسـتـقــل ب ـن ــاء ع ـلــى ق ـ ــرار مـجـلــس األم ــن
الدولي رقم .2254
وأضـ ـ ــاف أنـ ــه ب ـحــث م ــع الـمـســؤولـيــن
السعوديين القضايا اإلقليمية والوضع
ف ــي منطقة الـخـلـيــج ،وت ــم الـتــأكـيــد على
ض ــرورة ضـمــان األم ــن فــي هــذه المنطقة
المهمة بالعالم.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ش ـ ــدد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
السعودي ،على أن األزمة السورية تتطلب
ً
ً
حال سياسيا ،وأكد أن هذا البلد في حاجة
إل ــى ال ـع ــودة لـحـضـنــه ال ـعــربــي والـتـمـتــع
باالستقرار واألمن.
وأوضح أن الرياض ستدعم أي جهود
للتوصل لحل سياسي في سورية والعودة
لحضنها العربي.
ورأى وزي ــر الـخــارجـيــة ال ـس ـعــودي أن
ً
ح ــل األزم ـ ــة ف ــي س ــوري ــة يـتـطـلــب تــوافـقــا
بين أطراف األزمة من معارضة وحكومة،
بعد نحو  10سنوات من بدء التحركات
الشعبية والـحــرب الـتــي جلبت تدخالت
إقليمية ودولية مازالت قائمة حتى اليوم.
وأك ــد أن المملكة حــريـصــة مــن بــدايــة
األزمة على إيجاد سبيل إليقاف النزيف
الـحــاصــل فــي بـلــد شقيق وم ـهــم ،وكــذلــك
ح ــري ـص ــون ع ـل ــى ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع جـمـيــع
األطـ ـ ــراف ب ـمــا فـيـهــم األص ــدق ــاء الـ ــروس.
وتــابــع" :متفقون مــع أصــدقــائـنــا ال ــروس
على أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي
إلى تسوية واستقرار الوضع في سورية".

لقاءات الفروف
ً
والحقا ،اجتمع ولي العهد السعودي
األمـيــر محمد بــن سلمان بــافــروف قبل

إسرائيل تعتقل خطيب
األقصى عشية «اإلسراء»

اعتقلت القوات اإلسرائيلية،
أمس ،خطيب املسجد األقصى،
الشيخ عكرمة صبري ،من منزله
في حي الصوانة شرقي القدس
املحتلة .ويأتي االعتقال قبل يوم
من إحياء ذكرى اإلسراء واملعراج،
فمن املقرر إقامة احتفال بهذه
املناسبة عند صالة الظهر في
املسجد األقصى .واقتحم عشرات
املستوطنني تقدمهم الحاخام
يهودا غليك ،صباح أمس،
ساحات «األقصى» ،وسط حماية
مشددة من شرطة االحتالل
التي واصلت فرض التقييدات
املشددة على دخول الفلسطينيني
للمسجد.

ً
بن فرحان مجتمعا بالفروف في الرياض أمس (أ ف ب)
أن يتوجه إلى قطر .وجاء لقاء بن سلمان
والف ــروف بعد استقبال األول المبعوث
الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية
ال ـس ــوري ــة ،ألـكـسـنــدر الفــريـنـتـيــف ،حيث
استعرض معه األوضاع المستجدة على
الساحة السورية.
والتقى الفروف ،أمس األول ،بولي عهد
أبوظبي ،محمد بــن زايــد آل نهيان ،كما
التقى الفروف مع رئيس الوزراء اللبناني
الـمـكـلــف سـعــد ال ـحــريــري ،فــي العاصمة
اإلماراتية وبحث معه عدة ملفات تضمنت
األزمــة السورية وعــودة الالجئين وسبل
تسويتها.
وأطـ ـلـ ـق ــت اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،أم ـ ـ ــس ،مـ ـب ــادرة
بشأن إع ــادة ســوريــة إلــى محيطها "رغــم
المنغصات" ،ورأت أن قــانــون العقوبات
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـمـ ـع ــروف ب ــ"ق ـي ـص ــر" ال ــذي
يستهدف الرئيس السوري بشار األسد
والـشــركــات واألف ــراد ممن يتعاملون مع
دمشق يعوق مسار إع ــادة البلد الغارق
باألزمات والكوارث اإلنسانية إلى الجامعة
العربية.
ووسط تحركات إقليمية ودولية إلعادة
ترتيب األوراق بشأن األزمــة التي تقترب
من انهاء عقد كامل دون أفق للتوصل إلى
تسوية سياسية بين السوريين ،وصل
وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش

وزير حوثي ينشق ويلجأ لإلمارات
ذك ــر م ـصــدر حـكــومــي يـمـنــي أن غ ــازي أحمد
علي ،وزير التعليم الفني والتدريب المهني في
الحكومة الموالية لحركة "أنصار الله" الحوثية،
ً
غـيــر الـمـعـتــرف بـهــا دول ـي ــا ،انـشــق عــن الجماعة
المتمردة ،ولجأ إلى دولة اإلمارات.
وأفاد المصدر ،مساء أمس األول ،بأن "الوزير
غادر العاصمة صنعاء في وقت سابق إلى الخارج
بهدف العالج".
وق ــال إن "غ ــازي يشغل أيـضــا منصب األمين
العام لحزب المؤتمر الشعبي العام المتحالف
ً
مــع الحوثيين فــي صنعاء" ،موضحا أنــه "طلب
اللجوء في اإلمارات".
مــن جهة أخ ــرى ،قالت الميليشيات الحوثية
المتحالفة مع إيران ،إن المقاتالت الحربية التابعة
لـ "تحالف دعم الشرعية" ،الذي تقوده السعودية
في اليمن ،شنت  40غارة على خمس محافظات
بينها صنعاء أمس األول ،بعد يومين من إعالن
"التحالف" إطالق عملية نوعية بضربات جوية

سلة أخبار

موجعة ضد المتمردين ،ردا على هجمات بطائرة
مسيرة مفخخة وصــواريــخ بالستية استهدفت
جنوب المملكة.
إلى ذلك ،أقرت منظمة حقوقية موالية لـ "أنصار
الـ ـل ــه" ،بـمـســؤولـيــة األخـ ـي ــرة ع ــن مـقـتــل وإصــابــة
عشرات في مركز احتجاز للمهاجرين والالجئين
األفارقة بصنعاء األحد الماضي ،بعد أن حاولت
عـنــاصــر حــوثـيــة مـسـلـحــة إن ـه ــاء إضـ ــراب بعض
المحتجزين عن الطعام بالقوة وعبر استخدام
قذائف ما تسبب في انــدالع حريق ضخم بأحد
العنابر.
ومساء أمس األول ،قال رئيس شبكة مستقبل
ً
"أوروميا" اإلثيوبية ،إن نحو  450شخصا توفوا
فــي ال ـح ــال بـعــد إل ـق ــاء قـنــابــل حــارق ــة عـلـيـهــم من
قبل الميليشيات الحوثية ،إضافة إلى وفــاة 63
ً
شخصا بعد نقلهم إلى المستشفيات ،مما يعني
ً
أن إجمالي القتلى يبلغ نحو  513شخصا.

أوغ ـل ــو إلـ ــى ال ــدوح ــة إلجـ ـ ــراء م ـش ــاورات
تتضمن آخــر المستجدات على الساحة
السورية .ومن المنتظر أن يلتقي الفروف
وأوغلو بالدوحة.

وقفة دولية
فــي سـيــاق آخ ــر ،أك ــد وزي ــر الخارجية
ال ـس ـعــودي ،خ ــال الـمــؤتـمــر مــع الف ــروف،
على أن "مـحــاوالت االستهداف الحوثية
الـفــاشـلــة لـلـمـنـشــآت الـنـفـطـيــة تستهدف
ً
عصب االقتصاد العالمي" ،مشددا على أن
المملكة ستتخذ إجــراءات رادعة لحماية
منشآتها البترولية.
ك ـمــا شـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه "ي ـج ــب أن تـكــون
هناك وقفة دولية حازمة تجاه هجمات
ً
الميليشيات الحوثية" ،الفتا إلى أن "هناك
ً
ً
ً
تنديدا دوليا واسعا بالهجوم األخير على
ميناء رأس تنورة" بالمنطقة الشرقية.
وج ــدد بــن فــرحــان الـتــأكـيــد عـلــى دعــم
المملكة للوصول إلى حل سياسي لألزمة
في اليمن.
واع ـت ـبــر أن "األول ــوي ــة ف ــي الـيـمــن هي
ً
التوصل لوقف شامل إلطالق النار" ،مؤكدا
أن "تحالف دعم الشرعية أوقف إطالق النار
في اليمن من جانب واحد منذ نحو عام".
وأوض ـ ــح أن "ع ـلــى الـمـجـتـمــع الــدولــي

مسؤولية كبيرة للضغط على الحوثيين"
لحثهم على االنخراط في مسار تفاوض
س ـيــاســي م ــع ح ـكــومــة الــرئ ـيــس عـبــدربــه
منصور هادي من أجل التوصل إلى اتفاق
سالم إلنهاء النزاع الدامي.
كما ذكر وزير الخارجية أن "على األمم
المتحدة تمديد فرض حظر السالح على
ً
إيران" ،متهما طهران باستخدام قدراتها
لـمــواصـلــة إم ــداد الميليشيات الحوثية
المتمردة بالصواريخ والطائرة المسيرة
المفخخة "درون".
ول ـفــت إل ــى ض ـ ــرورة ال ـتــأكــد م ــن "ع ــدم
امتالك إيران لسالح نووي" في ظل سعي
إدارة الرئيس األمـيــركــي جــو بــايــدن إلى
إحياء االتفاق النووي معها.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ش ـ ــدد وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي على أن عالقة بالده مع السعودية
متجذرة وفي مختلف المجاالت.
كما أعرب عن قلق موسكو إزاء تطورات
األوضاع في اليمن .وشدد على أن األولوية
القصوى في اليمن تكمن في وقف القتال
وج ـل ــوس جـمـيــع األطـ ـ ــراف ح ــول طــاولــة
الحوار بهدف منع البالد من االنزالق إلى
الفوضى.
وتـ ـط ــرق الـ ــوزيـ ــر الـ ــروسـ ــي إلـ ــى ق ــرار
واش ـن ـطــن ش ـطــب ج ـمــاعــة "أنـ ـص ــار ال ـلــه"
الحوثية من قائمتها الخاصة بالتنظيمات

ً
اإلرهابية األجنبية ،قائال" :آمل أنهم قرؤوا
هذه اإلشارة بشكل صحيح ،وهي ليست
ً
شيكا على بياض لمواصلة أعمال العنف
على اإلطالق ،بل إنها مؤشر على ضرورة
ً
أن يصبحوا ج ــزء ا مــن عملية سياسية
شاملة باليمن".

اتفاق سوداني
إلـ ــى ذل ـ ــك ،أع ـل ـنــت وزيـ ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة
ً
السودانية مريم ال ـصــادق ،أم ــس ،اتفاقا
بين بالدها والسعودية على استثمارات
في البحر األحمر ،وتبادل المصالح بين
البلدين.
وقالت الصادق ،إن لقاء رئيس الوزراء
عبدالله حمدوك وولــي العهد السعودي
األم ـي ــر مـحـمــد ب ــن س ـل ـمــان ،أم ــس األول،
ناقش أمن "البحر األحمر" واالستثمار فيه
بتحويله إلى ساحة تنموية كبيرة ،ليكون
في ذلك اجتثاث لجذور اإلرهاب ومشاكل
الفقر التي تعمل كمهددات أمنية.
وأض ــاف ــت وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة ،أن ذلــك
سيكون باالرتكاز على اآلفاق الواسعة بين
ً
السودان والسعودية ،خصوصا لقربها
ً
المباشر جغرافيا.
(الرياض ـ وكاالت)

خبراء :أقلية األويغور تتعرض لإلبادة
أف ــاد تقرير أع ــده عـشــرات الـخـبــراء الدوليين بــأن معاملة الحكومة
الصينية ألقلية األوي ـغــور المسلمة تنتهك "كــل بند" محظور ،ضمن
اتفاقية األمم المتحدة لمنع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
ويقدم التقرير الصادر عن معهد نيوالينز لالستراتيجية والسياسة،
ومقره واشنطن ،تحليال مستقال حول المسؤولية القانونية التي يمكن
أن تتحملها بكين بشأن أفعالها في منطقة شينغيانغ.
ويقول ناشطون حقوقيون إن شينغيانغ تضم شبكة واسعة من
معسكرات االعتقال خارج نطاق القضاء ،يحتجز فيها مليون شخص على
األقل ،فيما تؤكد الصين أنها معسكرات تدريب مهني لمكافحة التطرف.
وأفاد التقرير بأن "األويغور يعانون من أذى جسدي ونفسي خطير من
التعذيب المنهجي والمعاملة القاسية ،بما يشمل االغتصاب واالعتداء
الجنسي واالستغالل واإلذالل العلني على أيدي مسؤولي المعسكر".
وفي حين أن مجرد انتهاك جزء من االتفاقية يمكن أن يوصف بأنه
إب ــادة جماعية ،يقول التقرير إن السلطات الصينية "تنتهك كــل بند
محظور" بموجب تعريف اإلبادة.
واستطرد" :األشخاص والكيانات التي ترتكب أعمال إبادة جماعية هم
جميعا عمالء أو أجهزة تابعة للدولة  -يعملون تحت السيطرة الفعلية
للدولة  -ويظهرون نية لتدمير األويغور كمجموعة".

ّ
السيسي :دول مأزومة تقوض االستقرار
وأمن الخليج استراتيجية ثابتة

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس إلى تقرير
الخبراء على أنه يدعم وصف الواليات المتحدة لما ترتكبه الصين بأنه
إبادة جماعية في شينغيانغ ،وقال للصحافيين" :نحن نؤيد ذلك تماما.
في الواقع كانت هناك تقارير إضافية حتى اليوم توضح بالتفصيل
روايات بشأن ما حدث في شينغيانغ".
وسمى تقرير معهد "نيوالينز" أكثر من  30خبيرا في مجاالت تتراوح
من القانون الدولي إلى السياسات العرقية الصينية ،قائال إنهم فحصوا
األدلــة المتاحة بشأن معاملة بكين لشعب األويـغــور واتفاقية اإلبــادة
الجماعية.
من ناحية أخرى ،حذر قائد القوات األميركية في منطقة المحيطين
الهندي والهادئ األدميرال فيليب ديفيدسون من أن الصين قد "تغزو"
تايوان في غضون  6سنوات ،لتحقيق هدفها المعلن بالحلول محل
الواليات المتحدة كأكبر قوة عسكرية في المنطقة.
وقــال قائد "إن ــدوب ــام" ،خــال جلسة استماع أمــام لجنة فــي مجلس
الـشـيــوخ األم ـيــركــي" ،أخ ـشــى مــن أن يـكــون الصينيون بـصــدد تسريع
مشروعهم الرامي للحلول محل الواليات المتحدة بحلول عام ،"2050
مضيفا" :أخشى من أنهم يريدون بلوغ هدفهم في وقت أبكر".
(واشنطن  -أ ف ب)

سعيد مستعد
لـ «حوار بشروط»

أعرب الرئيس التونسي قيس
ّ
سعيد ،عن استعداده الحتضان
أي حوار «على أال يكون على
غرار الحوارات السابقة ،وعلى
أال يشارك فيه إال من كان مؤمنًا
باستحقاقات الشعب».
وخالل لقائه مع أمني عام «حركة
الشعب» زهير املغزاوي ،وأمني
عام «التيار الديمقراطي» غازي
الشواشي ،بحث ّ
سعيد جملة
من الحلول والتصورات لحوار
في شكل جديد يقوم أساسًا
على تحقيق املطالب املشروعة
للشباب خصوصًا.

مسقط تخرج من
ضائقة دون مساعدة

نجحت سلطة عمان التي تعاني
ضائقة مالية في التخلص من
مأزقها من خالل املستثمرين دون
اللجوء إلى طلب املساعدة من
جيرانها األكثر ً
ثراء.
وقالت وكالة «بلومبرغ» إنه
بعد مرور عام على اقتراب
سندات السلطنة في
دخول
ّ
ً
حدود التعثر وصوال إلى
مناقشة حكومتها إمكانية طلب
مساعدات مالية من جيرانها في
مجلس التعاون الخليجي ،فقد
اتبعت خطة ّ
تحول مكنتها من
الخروج من هذا املوقف بمفردها.
ومنذ موافقة السلطان هيثم بن
طارق على تدابير الضبط املالي
بأكتوبر املاضي ،ومع ارتفاع
أسعار النفط ،عادت ديون مسقط
في املتوسط بنحو  12في املئة
لتحتل املرتبة األولى في 80
سوقًا ناشئًا.

شرم الشيخ تستقبل أكبر وفد إسرائيلي ...وشكري إلى باريس
●

القاهرة  -حسن حافظ

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن استعادة
مؤسسات وأركــان الــدول التي تعاني أزمــات من شأنها
تحقيق األمــن واالستقرار لسائر المنطقة ،ودعــا خالل
استقباله رئيس االستخبارات الخارجية الفرنسي ،برنارد
إيمييه ،في القاهرة أمس ،إلى ضرورة التنسيق لتطوير
جهود مكافحة الفكر المتطرف والعنف واإلرهاب.
وصــرح المتحدث باسم الرئاسة ،بسام راضــي ،بأن
اللقاء الذي حضره رئيس المخابرات عباس كامل ،تناول
الـتـبــاحــث ح ــول الـتـعــاون الـثـنــائــي األم ـنــي والـعـسـكــري،
وتبادل وجهات النظر في مختلف القضايا اإلقليمية ،في
إطار التعاون األمني واالستخباراتي بين البلدين ،خاصة
ما يتعلق بمكافحة انتشار خطر اإلرهاب والتنظيمات
المتطرفة على المستويين اإلقليمي والدولي.
من جهته ،أكد المسؤول الفرنسي حرص باريس على
التنسيق المستمر مع القاهرة إزاء جميع القضايا ذات
ّ
االهتمام المشترك بالمنطقة ،خاصة ما يتعلق بتطورات
األوض ــاع بمنطقتي الـشــرق األوس ــط وشــرق المتوسط
والقارة اإلفريقية ،من منطلق دور مصر كمحور اتزان

لألمن اإلقليمي بأسره ،وأشاد بالتأثير اإليجابي الكبير
للخط المعلن من قبل الرئيس السيسي (الخط األحمر
بين الجفرة وســرت) تجاه الوضع الميداني في الشرق
الليبي ،والذي دعم مسار المفاوضات السياسية للحل
الشامل للقضية الليبية.
يأتي ذلك بالتزامن مع توجه وزير الخارجية ،سامح
شكري ،إلى باريس أمس ،للمشاركة في االجتماع المقرر
عقده مع وزراء خارجية األردن وفرنسا وألمانيا ،في
إطار جهود بحث خطوات دفع عملية السالم في الشرق
األوســط ،وقبل أيــام من استضافة القاهرة الجتماعات
الفصائل الفلسطينية.
وبعث السيسي بعدة رسائل إقليمية ،وسط وجوده
بين أفراد القوات المسلحة ،إذ قال خالل اجتماع موسع
عقده مع قادة وضباط الجيش ،وبثته الرئاسة في ساعة
متأخرة مساء أمس األول ،إن العالقات مع األشقاء العرب
تاريخية ومتجذرة عبر التاريخ ،لذا هناك حرص على
تطوير واستقرار تلك العالقات ،وأن تأخذ قوة دفع بصفة
مستمرة ،الفتا إلى أن سياسة مصر "هي سياسة انفتاح
واعتدال وتوازن شديد مع كل األشقاء العرب ،سواء كنا
متفقين ،أو حتى لو اختلفنا".

ّ
ووجه السيسي الشكر والتقدير واالحترام لألشقاء في
الخليج" ،على وقفتهم في ظرف من أصعب ظروف مرت
بها مصر في العصر الحديث ،عشان كده بنقول دائما
إن أمن الخليج وأمننا هو أمن قومي لينا إحنا االتنين...
دي مش عبارات احنا بنقولها ،ده منهج واستراتيجية
وثوابت السياسة المصرية".
وحـ ــول أزمـ ــة س ــد الـنـهـضــة اإلث ـي ــوب ــي ،ق ــال الــرئـيــس
ال ـم ـصــري إن الـنـيــل "ه ــو حـيــاتـنــا وح ـيــاة أشـقــائـنــا في
السودان" ،وأن موقف مصر أنها متمسكة بالوصول إلى
اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء السد وتشغيله ،وتابع" :سد
النهضة حقق ميزة كبيرة جدا ألشقائنا في إثيوبيا...
ونحن ال نرفض هذا ،إحنا دايما كالمنا هادي ومافيش
فيه انفعال وال ادعــاء وال استعداء" ،وأكــد أن التفاوض
المصري ليس بال نهاية ،لكنه يرغب في التوصل إلى
اتفاق "يبقي الكل رابح".
ووس ـ ــط ح ــدي ــث ع ــن ت ـنــامــي ال ـع ــاق ــات ال ـم ـصــريــة -
اإلسرائيلية فــي عــدد مــن الملفات فــي اآلون ــة األخـيــرة،
وبعد زيارة وزير البترول المصري طارق المال إلسرائيل
الشهر الماضي ،كشفت هيئة البث اإلسرائيلي ،عن زيارة
وزيــر االستخبارات إيلي كوهين على رأس وفــد أمني

مصري يطعم الحمام على سطح منزله بالجيزة (أ ف ب)
واقتصادي واسع لمدينة شرم الشيخ ،أمس األول.
والتقى كوهين نائب رئيس المخابرات ،اللواء ناصر
فهمي ،وبحث معه قضايا أمنية واستخباراتية مشتركة،
وقالت هيئة البث اإلسرائيلي ،إن اللقاء شمل بحث سبل
محاربة اإلرهاب في شبه جزيرة سيناء ،وتأمين حرية
المالحة فــي البحر األحـمــر ،إذ أكــد المسؤول المصري
ّ
معنية بدفع التعاون مع إسرائيل في جميع
أن القاهرة
المجاالت إلى األمام ،وأنها ستعمل على تعزيز التعاون
والعالقات االقتصادية ومختلف المجاالت األخرى.
ونـ ـش ــر ال ـم ـت ـح ــدث ال ـع ــرب ــي ب ــاس ــم رئـ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
بنيامين نتنياهو ،أوفير جندلمان ،صورة للوفد أثناء
الزيارة ،وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر"" :وزير
االس ـت ـخ ـبــارات كــوهـيــن ت ــرأس وفـ ـ ًـدا ضــم مــديــري أكبر
الشركات اإلسرائيلية (وهو األكبر من نوعه منذ ً 20
عاما)،
إلى شرم الشيخ ،حيث اجتمع مع مسؤولين مصريين
كبار ،وبحث توسيع رقعة التجارة بين البلدين والتعاون

في الزراعة والمياه والكهرباء والسياحة ،ومن المتوقع
ً
سنويا".
وصول حجم التجارة إلى مليار دوالر
ّ
مــن جانب آخــر ،وبعد أن هــزت جريمة تـحــرش رجل
بفتاة صغيرة في منطقة المعادي المجتمع المصري،
خصوصا بعد تصوير الواقعة ونشرها على وسائل
التواصل االجتماعي ،أمس األول ،بــدأت النيابة العامة
فجر أمس ،التحقيق في الواقعة بعد القبض على المتهم،
واستمعت النيابة لشهادة الشاهدة ،وهي سيدة صورت
الواقعة المؤسفة بكاميرا المراقبة.
قضائيا ،قررت محكمة جنايات شمال القاهرة ،أمس،
حجز محاكمة رئيس مجلس الوزراء ،المرشح الرئاسي
األسبق ،الفريق أحمد شفيق ،واثنين آخرين ،في قضية
اتهامهم بإهدار المال العام ،لجلسة  7أبريل المقبل للنطق
بالحكم ،وهــي قضية سبق أن حصل شفيق على حكم
بالبراءة فيها ،في أولى درجات التقاضي.

ةديرجلا
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لبنان :الجيش يزيل الحواجز ...ورجال الدين يرفعون الصوت

ّ
تحذيرات أمنية تدفع شخصيات سياسية التخاذ إجراءات وقائية ...وصهر عون يتخوف من «اغتيال كبير»
واصل الجيش اللبناني عملية
فتح الطرقات وإزالة الحواجز
منها بعد أيام من إقفالها
من مواطنين يحتجون على
االنهيار االقتصادي والجمود
السياسي ،مما دفع بمواقع
دينية رفيعة المستوى
إلى إطالق «صرخة وجع»
وتحذيرها المسؤولين من
االستمرار في الوضع كما هو
عليه.

ّ
تدني رواتب الجنود
من  800إلى 120
ً
دوالرا وقلق
من فرارهم

ب ـعــدمــا أث ـب ـتــت أح ـ ــداث األي ــام
األخيرة أنه «لم يعد هناك طريق
ثالث أمــام لبنان ،وإنما طريقان
هـمــا :إم ــا ال ــذه ــاب إل ــى الـفــوضــى
العارمة والجوع ،أو بدء المعالجة
على أساس نظرة وطنية وليس
سياسية ضيقة».
ّ
النوعي
وبعدما خطف الكالم
وغ ـيــر الـمـسـبــوق لـقــائــد الجيش
ال ـع ـم ــاد ج ـ ــوزف ع ـ ــون ،األض ـ ــواء
ع ــن م ــوق ــف رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ميشال عون المثير للجدل ،حول
ّ
أن التحركات الشعبية الرافضة
ّ
ل ـ ــ«ج ـ ـنـ ــون الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر» تـ ـع ــب ــر عــن
ّ
«ع ـمــل تـخــريـبــي م ـن ــظ ــم» ،وال ــذي
ً
ّ
شــكــل م ــدخ ــا لـمـطــالـبــة الـجـيــش
وســائــر األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،بمنع
قطع الطرقات «مهما كان الثمن»،
أكمل أمس ،الجيش إزالة حواجز
الطرق بعدما أحــرق المحتجون
إطارات سيارات على مدى أسبوع
إلغ ــاق ال ـطــرق فــي أرج ــاء الـبــاد
وسط موجة غضب من االنهيار
االقتصادي والجمود السياسي.
وقال الجيش في بيان« :نتيجة
الحوادث المأساوية والتجاوزات
ً
الـ ـت ــي ح ـص ـل ــت ،وحـ ـف ــاظ ــا عـلــى
سـ ــامـ ــة الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،ب ــاش ــرت
وحـ ـ ــدات ال ـج ـيــش ص ـب ــاح ال ـيــوم
(أمس) فتح الطرقات المغلقة».
وكان رئيس الجمهورية طلب
م ــن الـجـيــش وقـ ــوات األم ــن إزال ــة
الحواجز بعد اجتماعه مع كبار
المسؤولين.
وتـسـبـبــت األزمـ ــة الـمــالـيــة في
لـبـنــان ال ـتــي انــدل ـعــت ف ــي أواخ ــر
 2019فـ ـ ــي ف ـ ـ ـقـ ـ ــدان ا ل ـك ـث ـي ــر ي ــن
ل ــوظ ــائ ـف ـه ــم وعـ ـج ــز ال ـ ـنـ ــاس عــن
السحب من ودائعهم المصرفية
ووق ــوع كثيرين فــي بــراثــن الفقر
والجوع.
وت ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــوم مـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــوع ـ ــات م ــن
ال ـمـح ـت ـجـيــن ب ــإح ــراق اإلط ـ ــارات
ً
يوميا إلغالق الطرق منذ أن هوت
الـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة إل ــى مـسـتــوى
ج ــدي ــد األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي مـمــا
فاقم الغضب الشعبي من االنهيار
المالي.
وتــوفــي  3فــي ح ــوادث بسبب
حواجز الطرق يوم االثنين منهم
شـ ــابـ ــان ت ــوفـ ـي ــا لـ ـ ــدى اص ـ ـطـ ــدام
سيارتهما بشاحنة كانت متوقفة
بعرض الطريق إلغالقه.
ودف ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـحـ ـ ــادث الـ ـبـ ـط ــري ــرك

ً
ّ
محتجون أمس (أ ف ب)
عناصر من الجيش اللبناني تفتح طريقا في جنوب بيروت أغلقه
ال ـم ــارون ــي ب ـش ــارة ال ــراع ــي ،إلــى
التحذير من وضــع حواجز على
الطرق.

المطارنة الكاثوليك
وب ـي ـن ـمــا ن ـفــى «ح ـ ــزب ال ـق ــوات
ً
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة» ،ج ـم ـل ــة وت ـف ـص ـيــا
اتهامات وسائل اإلعــام ومواقع
تـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــل اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ت ــابـ ـع ــة
ل ـ «حزب الله» ولـ«التيار الوطني
ال ـ ـحـ ــر» ،ب ـت ـح ـم ـي ـل ـهــا م ـس ــؤول ـ ّـي ــة
ت وت ـع ـق ـيــد ح ـيــاة
ق ـط ــع الـ ـط ــرق ــا 
ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي ـي ــن» ،ش ـ ـ ـ ّـدد «م ـط ــارن ــة
الروم الملكيين الكاثوليك» ،على
ً
ضــرورة «التدخل فــورا للحد من
ارتفاع سعر صرف الدوالر ودعم
كــل م ـب ــادرة تـكـشــف مــن هــم وراء
هذا التالعب».
ول ـ ـف ـ ــت «ال ـ ـ ـم ـ ـ ـطـ ـ ــارنـ ـ ــة» خـ ــال
اجتماعهم الدوري ،أمس ،إلى أن
«حــالــة الــوطــن وال ـمــواطــن تـتــأزم
بسبب األطماع الحاصلة ،واألمر
ً
لـ ــم ي ـع ــد ي ـح ـت ـم ــل» ،م ـع ـت ـب ــرا أن
«الوطن في خطر ،وعندما يكون
كــذلــك فـهــو بـحــاجــة إل ــى منقذين
ّ
يـتـحــلــون بــالـجــديــة والتضحية،
وليس ألناس همهم الوحيد تلبية
طموحاتهم».
كما أكد أنه «على المسؤولين
ال ـن ـظ ــر بـ ـ ــروح ال ـم ـس ــؤول ـي ــة لـمــا

آل ــت إل ـيــه أحـ ــوال ال ـش ـعــب ،الــذيــن
ً
هـ ــم مـ ـس ــؤول ــون ع ـ ـنـ ــه» ،مـ ـش ــددا
على ض ــرورة «تحييدلبنان عن
الصراعات اإلقليمية».
ودعا إلى «اإلســراع في تأليف
الحكومة ،وإلــى تخطي العقبات
ال ـتــي ت ـحــول دون ذل ــك ،وحـمـلــوا
ال ـم ـعــرق ـل ـي ــن م ـس ــؤول ـي ــة الـ ـف ــراغ
الـ ـح ــاص ــل ،الس ـي ـم ــا أن أس ـب ــاب
التعطيل فئوية ومذهبية وبعيدة
ك ــل ال ـ ُـب ـع ــد ع ــن م ـص ــال ــح ال ــوط ــن
والمواطنين».

دريان
صـ ــرخـ ــة وجـ ـ ــع ال ـ ـنـ ــاس ال ـت ــي
أط ـل ـق ـه ــا «ال ـ ـم ـ ـطـ ــارنـ ــة»ّ ،
رددهـ ـ ـ ــا
بــدوره مفتي الجمهورية الشيخ
ع ـبــدال ـل ـط ـيــف دري ـ ـ ــان الـ ـ ــذي ق ــال
فـ ــي رسـ ــالـ ــة ّ
وجـ ـهـ ـه ــا لـمـنــاسـبــة
ذك ــرى اإلسـ ــراء وال ـم ـعــراج« :أيـهــا
ال ـم ـس ــؤول ــون ال ــذي ــن ال يــأب ـهــون
لمسؤولياتهم التي من المفروض
أنـ ـه ــم ت ـ ـصـ ــدوا لـ ـه ــا ،وح ـص ـل ــوا
عـ ـل ــى م ـن ــاص ـب ـه ــم ب ـح ـج ــج أداء
مقتضياتها ،لماذا يفتقد الناس
الـمـعــذبــون كــل ثـقــة ب ـكــم ،ول ـمــاذا
وبسبب اليأس منكم يلجأ العقالء
اللـتـمــاس الـحـلــول اإلن ـقــاذيــة من
الخارج القريب والبعيد؟ أوليس
م ــن الـبــديـهـيــات أن ت ـكــون لدينا

حكومة مسؤولية ،كما في سائر
دول العالم.
ن ـحــن ن ـع ــرف وال ـع ــال ــم يـعــرف
الحكومات المستبدة ،لكن العالم
كله ال يعرف الحكومات الغائبة.
لقد ُص ّمت آذانكم ولم تسمعوا
ص ــرخ ــات ال ـش ـب ــاب ف ــي ال ـش ــارع
من اليأس والغضب ،فما حركت
لديكم هذه الصرخة المدوية أي
داف ــع وطـنــي أو إنـســانــي .وهـكــذا
فــإن ـكــم ال ت ـعــرضــون ح ـل ــوال ،وال
تكتفون بذلك ،بل إنكم تمنعون
ال ـ ـح ـ ـلـ ــول بـ ــال ـ ـقـ ــوة .ث ـ ــم ت ــزج ــون
ب ــالـ ـق ــوى ال ـع ـس ـك ــري ــة واألم ـن ـي ــة
إلخ ــراج الغاضبين مــن ال ـشــارع!
ي ــا ج ـم ــاع ــة ،اس ـم ـح ــوا بـتـشـكـيــل
حـكــومــة تـتـصــدى للمسؤوليات
الهائلة والمتراكمة ،ثم راقبوها
وحاسبوها ،أما الحال الحاضر
فـ ــا ي ـق ـب ــل بـ ــه وال ي ـف ـه ـم ــه أح ــد
بالداخل أو بالخارج ،وبصراحة
وب ـ ـ ـ ــدون مـ ـ ــواربـ ـ ــة :إمـ ـ ــا ح ـكــومــة
بــاألمــس قـبــل ال ـغــد ،أو لــن يبقى
ل ـب ـن ــان ــي ف ـ ــي بـ ـيـ ـت ــه ،وال ـج ـم ـي ــع
سيكونون في الشارع».
ّ
ّ
وركـ ـ ـ ــز ع ـل ــى أن «لـ ـبـ ـن ــان ب ــات
يتأرجح ما بين الحياة والموت،
وه ــو أق ــرب إل ــى ال ـمــوت مـنــه إلــى
الحياة ،فماذا يا أولي األمر أنتم
فاعلون؟».
وذكرت «رويترز» في تقرير ،أن

مشاعر االستياء في صفوف قوات
األ مــن اللبنانية تتنامى بعد أن
تآكلت قيمة رواتبهم بفعل انهيار
الـعـمـلــة ،ف ــي وق ــت تـتـصــاعــد فيه
االضطرابات وتتفشي الجريمة.
وانـ ـه ــارت ال ـل ـيــرة وف ـق ــدت 85
في المئة من قيمتها منذ أواخر
 ،2019ت ـحــت وطـ ــأة أزمـ ــة مــالـيــة
تمثل أكبر تهديد لالستقرار.
وتدنت قيمة الراتب األساسي
الشهري للجندي أو رجل الشرطة،
ً
من  800دوالر ،ألقل من  120دوالرا
في الوقت الراهن.
ودفعت تخفيضات الميزانية
الجيش إلى استبعاد اللحوم من
قائمة وجباته في العام الماضي.
وت ـبــرعــت ال ـس ـفــارة الفرنسية
الشهر الماضي بعبوات غذائية
للجيش الـلـبـنــانــي ال ــذي يحظى
م ـن ــذ زم ـ ــن ط ــوي ــل ب ــدع ــم ال ـ ــدول
الغربية.
ويحذر بعض المسؤولين من
أن قوات األمن ستجد صعوبة في
احتواء االضطرابات.
ونفى الجيش وقــائــده ووزيــر
الــداخ ـل ـيــة ف ــي ح ـكــومــة تـصــريــف
األع ـمــال تـقــاريــر وســائــل اإلع ــام
المحلية فــي اآلون ــة األخ ـيــرة عن
أن الصعوبات االقتصادية دفعت
ً
جنودا إلى الهرب من الخدمة.
لكن ثالثة مصادر أمنية قالت

لـ «رويترز» إن تصاعد الضغوط
على العسكريين من الرتب الدنيا
يثير بالفعل المخاوف مــن فــرار
الجنود.

إجراءات وقائية
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،أفـ ــاد مــوقــع
« لـ ـ ـيـ ـ ـب ـ ــا ن ـ ــون  ،»24أ م ـ ـ ـ ـ ــس ،بـ ــأن
«شـ ـخـ ـصـ ـي ــات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ب ـ ــدأت
اتخاذ اجراءات احترازية ووقائية
فــي تنقالتها وف ــي مـحـيــط مقار
إقــامـتـهــا بـعــد ت ـحــذيــرات تلقتها
مــن م ـخــاوف أمـنـيــة فــي المرحلة
المقبلة ،في ضوء األفق المسدود
ً
ً
محليا وإقليميا».
ّ
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ع ــب ــر ال ـنــائــب
ً
شــامــل روكـ ــز ،وه ــو أي ـضــا صهر
رئيس الجمهورية عن تخوفه من
«اغتيال كبير».
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر روكـ ـ ـ ـ ــز فـ ـ ــي ح ــدي ــث
ت ـل ـف ــزي ــون ــي ،إن «ق ــائ ــد الـجـيــش
تأخر بــإعــاء الـصــوت وصرخته
صـ ـ ّحـ ـيـ ـح ــة ول ـ ـي ـ ـسـ ــت مـ ــوضـ ــوع
تــرشــح للرئاسة فوضع الجيش
ال ُيحتمل ،ومعظم حديثه توجه
به إلى عسكره المنهك».
(بيروت  -وكاالت)

ً
موسكو تفعل مبادرتها وتستقبل وفدا من حزب الله
●

بيروت  -منير الربيع

تستعد رو س ـيــا للقيام بـمـبــادرة سياسية
ف ــي ل ـب ـنــان ،عـلــى وق ــع الـ ــدور الـ ــذي تـلـعـبــه في
المنطقة ،وإل ــى جــانــب ال ــزي ــارة الـتــي يجريها
وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إلى
دول خليجية.
ولــن تـكــون الـمـبــادرة الــروسـيــة مختلفة عن
المواقف الثابتة ،من خالل الدعوة إلى الحفاظ
عـلــى الـ ـت ــوازن بـيــن ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ،وع ــدم
انتصار طرف على آخر ،وهي ليست خارجة عن
مندرجات المبادرة الفرنسية ،وال تريد أن تكون
متعارضة معها أو على حسابها.
وبـ ــرز ال ـ ــدور ال ــروس ــي بـفـعــالـيــة ف ــي األي ــام
ً
الماضية تجاه الملف اللبناني ،وتحديدا منذ
اللقاء الذي عقد بين وزير الخارجية اإليراني
مـحـمــد ج ــواد ظــريــف مــع نـظـيــره ال ــروس ــي في
موسكو.
فــي ذل ــك ال ـل ـقــاء ،ك ــان الـمـلــف الـلـبـنــانــي من

بين الملفات التي جرى بحثها ،وكان موقف
ً
المسؤولين اإليرانيين واضحا لجهة إنتاج
حكومة متوازنة ال ينكسر فيها أي طرف ،مع
التشديد على رفض الثلث المعطل.
وأبلغت روسيا مسؤولين لبنانيين عبر
نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف،
الموقف اإليراني بأن طهران ال تغطي مطالب
رئيس الجمهورية ميشال عون في الحصول
على الثلث المعطل.
وبدأ التعاطي في لبنان على هذا األساس،
وكــان مــوقــف األمـيــن الـعــام لـحــزب الـلــه حسن
ن ـصــرال ـلــه ب ــرف ــض ال ـث ـلــث ال ـم ـع ـطــل وتـفـهـمــه
لمواقف الرئيس المكلف سعد الحريري.
وأوف ـ ــد رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة م ـي ـشــال عــون
م ـس ـت ـشــاره ل ـل ـشــؤون ال ــروس ـي ــة أم ــل أبــوزيــد
إلى موسكو ،في محاولة لتحسين شروطه،
لكنه لم يلق أي تجاوب روســي مع مطالبه،
ّ
ً
كان موقف موسكو واضحا ،حكومة ال تخل
بالتوازنات.

وسـيــدخــل ح ــزب ال ـلــه عـلــى خــط الـتـطــورات
الروسية ،من خالل زيارة سيجريها وفد نيابي
برئاسة رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد،
وعدد من النواب إلى موسكو ،سيلتقي خاللها
رئـيــس مجلس الــدومــا الــروســي ،ومسؤولين
آخرين في وزارة الخارجية.
الـ ـه ــدف ه ــو اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـب ـح ــث ف ــي الـمـلــف
اللبناني ،والحرص على التواصل بين الطرفين،
ً
انـطــاقــا مــن التنسيق فــي ملفات متعددة من
بينها لبنان.
وت ــؤك ــد مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـيــة روسـ ـي ــة أن
الموقف الروسي لن يتغير ،وسيتم إبالغ حزب
الله بـفـحــواه ،وهــو الحفاظ على ال ـتــوازن ،أما
حزب الله فهو في األساس مع هذا التوازن ،من
خالل عملية تشكيل الحكومة ،التي يعتبرها
ال ـم ــدخ ــل األسـ ــاسـ ــي ل ـم ــواج ـه ــة أي ت ــداع ـي ــات
سياسية داخلية وخارجية ،تضعه في خانة
الحرج ،مثل دعوة البطريرك الماروني بشارة
الــراعــي لعقد مؤتمر دول ــي .يفضل حــزب الله

الذهاب إلى حكومة لقطع الطريق على تدويل
األزمة اللبنانية.
وثــوابــت الـمـبــادرة الروسية واضـحــة ،وهي
تشكيل حكومة متوازنة ،تضم مختلف األطراف،
وتراعي تمثيلهم ،بدون انتصار طرف على آخر،
وهــذا مــا أعيد إبــاغــه إلــى رئيس الجمهورية
م ـي ـشــال ع ــون ورئ ـي ــس ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحـ ّـر
جبران باسيل.
ول ــم تـظـهــر أي بـ ــوادر حـتــى اآلن لـمـمــارســة
ضغط روسي على عون وباسيل لتقديم تنازل
وتسهيل تشكيل الحكومة ،لكن هناك تطورات
متعددة قد حصلت ،على صعيد مواقف القوى
الـلـبـنــانـيــة ،ف ـحــزب ال ـلــه ،وحــركــة أم ــل بــرئــاســة
رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـن ــواب نـبـيــه بـ ــري ،وال ـح ــزب
الـتـقــدمــي االش ـتــراكــي بــرئــاســة ولـيــد جنبالط،
وتيار المردة برئاسة سليمان فرنجية يقفون
إل ــى ج ــان ــب ال ـح ــري ــري وي ــرف ـض ــون م ـنــح عــون
الثلث المعطل.
ً
ووسـ ـي ــا ت ــؤي ــد ال ـح ــري ــري أيـ ـض ــا ف ــي هــذا

َّ
فعالية اللقاحات على المحك وسياحة المطعمين تبدأ

رغم انتشار عمليات التلقيح
حول العالم ،وفتح دول أوروبية
أب ــوابـ ـه ــا ل ـل ـس ـيــاح ال ـحــاص ـل ـيــن
تفش
عليها ،فــإن المخاوف مــن
ٍ
أصعب لفيروس كورونا مازالت
مستمرة.
وتـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة
ف ــي فـعــالـيــة الـجـيــل ال ـحــالــي من
ال ـل ـقــاحــات ض ــد الـمـتـغـيــرات في
«كـ ــورونـ ــا» بــالـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
وجـ ـن ــوب اف ــري ـق ـي ــا ،م ـمــا يـجـعــل
ال ـ ـقـ ــراءة واق ـع ـي ــة ،وت ـث ـيــر شبح
انتشار العدوى على نطاق واسع.
وح ـ ــذرت دراس ـ ــة ن ـش ــرت فــي
م ـج ـلــة  Natureم ــن أن ا لـجـيــل
الحالي من اللقاحات وعالجات
األج ـ ـ ـسـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـضـ ــادة أحـ ــاديـ ــة
النسيلة قد يفقد سباق التسلح
ضد الفيروس ،ما يزيد احتمالية
شاقة ومفتوحة إلعادة العدوى
مـ ــا لـ ــم ي ـت ــم ال ـت ـع ـج ـيــل ب ــإط ــاق
الـلـقــاح بشكل واس ــع فــي جميع
أن ـحــاء الـعــالــم لمنع الـمــزيــد من
العدوى.
وقال المعد الرئيسي للدراسة
ديـفـيــد ه ــو ،مــديــر مــركــز أبـحــاث
اإليــدز «آرون دايموند» و«كاليد
 ،»56مـ ــن ج ــام ـع ــة ك ــول ــوم ـب ـي ــا،
ُ
«ت ـ ـظ ـ ـهـ ــر دراسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــا وبـ ـي ــان ــات
التجارب السريرية الجديدة أن
الفيروس يسير في اتجاه يجعله
يهرب من اللقاحات والعالجات
الحالية الموجهة ضده».

ألمان يحتجون على التوزيع غير العادل للقاحات حول العالم في برلين أمس (أ ف ب)
فــي المقابل ،أعلنت اليونان
ف ـ ـتـ ــح أب ـ ــوابـ ـ ـه ـ ــا هـ ـ ـ ــذا ال ـص ـي ــف
للسياح الذين تلقوا اللقاح ضد
«كورونا» ،في مايو المقبل.
وق ــال وزي ــر الـسـيــاحــة ه ــاري
ث ـيــوت ـشــاريــس «إن األش ـخ ــاص
ا ل ــذ ي ــن ت ــم تطعيمهم أو لديهم
أجسام مضادة أو نتائج اختبار
س ـل ـب ـي ــة ،ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـس ـف ــر إل ــى
اليونان هذا الصيف».
وكــانــت السلطات القبرصية
ذكـ ــرت ان ـه ــا تـخـطــط السـتـقـبــال
ال ـس ـي ــاح ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ال ــذي ــن

تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح
ل ـق ـضــاء ع ـط ـلــة ف ــي الـ ـب ــاد دون
ق ـي ــود اعـ ـتـ ـب ــارا م ــن أول م ــاي ــو،
ف ــي م ـحــاولــة لـتـعــزيــز الـسـيــاحــة
خالل موسم الصيف هذا العام،
وتسهيل الحركة في أكبر سوق
للسياحة في البالد.
من ناحيتها ،أعلنت مجموعة
«ديــزنــي» أنـهــا تــأمــل إع ــادة فتح
مجمع «ديــزنــي النــد» الترفيهي
«قبل نهاية أبريل» المقبل ،بعدما
بادرت سلطات والية كاليفورنيا
إل ــى تـخـفـيــف ال ـق ـيــود الصحية

نظرا للتراجع الواضح في عدد
اإلصابات بها.
وبـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــر والي ـ ـ ـ ــة
فورارلبرغ النمساوية تخفيف
ال ـق ـي ــود ال ـم ـف ــروض ــة ل ـل ـحــد من
ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس اع ـت ـبــارا من
االثنين المقبل ،حيث ستسمح
بفتح المطاعم وإقامة الفعاليات
ومـ ـم ــارس ــة الـ ــريـ ــاضـ ــات ،أع ـلــن
رئيس حكومة منطقة العاصمة
ال ـب ـل ـج ـي ـك ـيــة ب ــروكـ ـس ــل رودي
ف ـيــرفــورت ،أم ــس ،تـمــديــد حظر
التجول الجزئي الذي يستمر من
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انتشار الفيروس.
وبسبب الـجــائـحــة ،تــم إلغاء
 7م ـه ــرج ــان ــات مــوس ـي ـق ـيــة فــي
ال ـه ــواء الـطـلــق ك ــان م ــن الـمـقــرر
إقامتها هذا الصيف في ألمانيا
وسويسرا ،حسبما أعلنت الجهة
المنظمة شركة «إيفنتيم» أمس.
إلى ذلــك ،رفض رئيس وزراء
بــري ـطــان ـيــا ب ــوري ــس جــونـســون
تلميحات بأن حكومته عرقلت
تـ ـ ـص ـ ــدي ـ ــر ل ـ ـ ـقـ ـ ــاحـ ـ ــات مـ ـ ـض ـ ــادة
لـفـيــروس ك ــورون ــا ،أو مكونات
تـصـنـيــع هـ ــذه ال ـل ـق ــاح ــات ،رغــم
مزاعم رئيس المجلس األوروبي
شارل ميشال.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال جـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــون ،أم ـ ـ ـ ــام
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـب ــري ـط ــان ــي ،أم ــس،
ف ـ ــي م ـ ـعـ ــرض رده األسـ ـب ــوع ــي
عـلــى بـعــض ال ـت ـس ــاؤالت« ،أري ــد
تصحيح مــا أش ــار إلـيــه رئيس
المجلس األوروبي بأن المملكة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة ت ـ ـعـ ــرقـ ــل ص ـ ـ ـ ــادرات
ال ـل ـقــاحــات ،دعــونــي أوضـ ــح :لم
ن ـع ــرق ــل ت ـص ــدي ــر لـ ـق ــاح واح ـ ــد،
م ـك ــون ــات ل ـق ــاح .ل ـقــد وضـعـتـنــا
هذه الجائحة جميعا على نفس
ال ـجــانــب م ــن الـمـعــركــة م ــن أجــل
الصحة العامة ،نعارض جميع
أش ـكــال ال ـنــزعــة الـقــومـيــة بشأن
اللقاح».
(عواصم  -وكاالت)

الـمـجــال ،وه ــذا مــا جــرى التأكيد عليه خالل
اللقاء بينه وبين الفروف في دولة اإلمــارات،
وبحسب ما تشير مصادر مطلعة على اللقاء،
فإن روسيا دعت الحريري إلى الذهاب لتشكيل
حكومة تسوية .وسيبحث وزيــر الخارجية
الروسي الملف اللبناني على هامش لقاءاته
في المملكة العربية السعودية.
وت ــؤك ــد ال ـم ـص ــادر ال ــروس ـي ــة أن مــوسـكــو
مـهـتـمــة إلـ ــى حـ ـ ّـد ب ـع ـيــد بــال ـم ـلــف الـل ـب ـنــانــي،
وهناك تخوف من استمرار التدهور والــذي
قــد ينعكس عـلــى الــوضــع األم ـنــي فــي لبنان
ً
وقــد يمتد إلــى ســوريــة خصوصا أن روسيا
ً
ترى تكامال بين الملفين اللبناني والسوري،
ً
ً
ً
سياسيا وإقتصاديا وماليا ،كذلك بالنسبة
إلــى الملف األمـنــي ،هــذا االهتمام ال ينفصل
عن التحضير لعقد مؤتمر في سورية إلعادة
الــاجـئـيــن الـســوريـيــن ،ويـفـتــرض بـلـبـنــان أن
ً
ً
يكون مشاركا فيه أيـضــا ،وهــذا يحتاج إلى
تشكيل حكومة.

رئيس الوزراء األرمني ّ
يعين
ً
ً
قائدا جديدا للجيش
أعلن رئيس الوزراء األرمني نيكول باشينيان أمس ،تعيين رئيس
جديد لهيئة األركــان العامة للجيش بعد إقالة سلفه ،في حين تشهد
البالد أزمة سياسية عميقة منذ أسابيع.
وف ــي نـهــايــة فـبــرايــر ،أم ــر باشينيان بــإقــالــة رئـيــس األركـ ــان أونـيــك
ً
غاسباريان ،متهما إياه باإلعداد النقالب إثر دعوة هيئة األركان رئيس
الوزراء إلى االستقالة.
إال أن الرئيس األرمني أرمين سركيسيان رفض مرتين توقيع قرار
باشينيان ،الــذي أصبح نافذا بشكل آلي بعد أسبوعين من صــدوره،
وفق ما ينص عليه الدستور.
واتهمت المعارضة باشينيان بالخيانة منذ قبوله اتفاق السالم الذي
فاوضت عليه موسكو في نوفمبر ،وأفضى إلى هزيمة مذلة ألرمينيا
أمام أذربيجان في منطقة ناغورني كاراباخ.
ً
وخرجت تظاهرات للمطالبة برحيله منذ نهاية فبراير ،خصوصا
بعد أن دعا غاسباريان إلى استقالته.
وق ــال ــت الـمـتـحــدثــة بــاســم الـحـكــومــة نــونــي غـيـفــورغـيــان أمـ ــس ،إن
باشينيان «دعا الرئيس سركيسيان إلى تعيين الفريق ارتاك دافتيان
رئيسا جديدا لهيئة االركان».
وأعلن غاسباريان ،من جهته ،أنه لجأ إلى القضاء للطعن بقرار رئيس
الوزراء .وذكر في بيان« :من أجل ضمان سيادة الدستور والقانون في
أرمينيا ،تقدمت بالطعن لدى محكمة إدارية» .وأكد «سأستمر في خدمة
الوطن والشعب األرمني» ،معتبرا أن «تسوية األزمة الحالية لن تكون
ممكنة إال بعد استقالة باشينيان ،وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة».
وشهدت العاصمة األرمنية ،يريفان ،أمس ،إجراءات أمنية ّ
مشددة،
وسط تواصل االحتجاجات المطالبة باستقالة رئيس الوزراء ،في حين
اعتصم عدد من أعضاء البرلمان رافعين المطلب ذاته.
ّ
وتتزامن هذه األحــداث مع إعــان الرئاسة أن الرئيس سركيسيان،
طعن ،أمس ،أمام المحكمة الدستورية في قانون «الخدمة العسكرية
ووضــع العسكريين» ،بسبب مـبــادرة رئيس ال ــوزراء إلــى إقالة رئيس
ّ
األركــان العامة للقوات المسلحة والعمليات الدستورية والقانونية
التي تبعت اإلقالة.
(يريفان  -وكاالت)

دوليات
سلة أخبار
مسؤولون مسيحيون قلقون
على حرية العبادة بفرنسا

ّ
حذر مسؤولون كاثوليك،
وبروتستانت ،وأرثوذكس ،في
فرنسا ،أمس ،في نص مشترك
الحكومة والبرلمانيين من
مخاطر مشروع قانون مثير
للجدل ضد التطرف اإلسالمي،
يقوض برأيهم حرية العبادة
وتكوين الجمعيات.
وكتب المسؤولون الدينيون،
في مقال نشرته صحيفة
«لوفيغارو»« ،نعبر اليوم
عالنية عن قلقنا بشأن
مشروع قانون ترسيخ
مبادئ الجمهورية ،ألنه
يقوض الحريات األساسية،
وهي حرية العبادة ،وتكوين
الجمعيات والتعليم ،وحرية
الرأي التي أساءت إليها
بالفعل شرطة الفكر التي
ترسخ نفسها في الفضاء
المشترك» .وأضافوا أن «الدولة
تتدخل في تحديد ما هو
ديني» ،في بلد فصلت فيه
الكنيسة عن الدولة منذ .1905

ً
روسيا تفرض قيودا
على أنشطة «تويتر»

أعلنت السلطات الروسية،
أمس ،فرض قيود على أنشطة
موقع «تويتر» األميركي،
متهمة إياه بعدم التجاوب
مع مطالب حذف المحتويات
المحظورة في روسيا.
وأكدت الهيئة الفدرالية
المعنية بالرقابة في مجال
المواصالت والتكنولوجيات
اإلعالمية والتواصل
االجتماعي «روس كوم
ً
نادزور» ،أنها اتخذت اعتبارا
من أمس« ،إجراءات الرد
المركزي الرامية لحماية
المواطنين الروس ،وإجبار
تويتر على االلتزام بالقانون
في األراضي الروسية».
وأوضحت أن هذه اإلجراءات
ً
تأتي ردا على خلفية عدم
تحرك «تويتر» اعتبارا من
 2017حتى اليوم ،لحذف
مواد تحرض القاصرين على
االنتحار ،وتتضمن مواد
إباحية لألطفال ومعطيات عن
استخدام المخدرات.

ّ
الهند تعزز دفاعاتها
الجوية بـ«درون» أميركية

تعتزم الهند شراء  30طائرة
مسلحة بدون طيار «درون»
طراز «إم كيو 9بي» من
الواليات المتحدة بقيمة 3
مليارات دوالر ،من إنتاج
شركة «جنرال أتوميكس»،
لتعزيز دفاعاتها البحرية
والبرية ،في وقت تتواصل
حال التوتر مع الجارتين
الصين وباكستان.
ً
ووفقا لوكالة «بلومبرغ»
األميركية لألنباء ،ستعزز هذه
الصفقة اإلمكانات العسكرية
للهند ،حيث إن الطائرات من
دون طيار التي لديها اآلن،
يمكن استخدامها فقط في
مهام المراقبة واالستطالع.

أثينا :إصابة  10شرطيين
واعتقال  16خالل تظاهرة

أصيب  10شرطيين ،وأوقف
 16شخصا في صدامات على
هامش تظاهرة احتجاج على
«انحرافات الشرطة» في حي
معروف بهدوئه في اثينا،
حسب ما أعلنت الشرطة أمس.
وتظاهر نحو  5آالف شخص
في نيا زميرني على بعد
 5كلم عن أثينا ،احتجاجا
على تدخل الشرطة بشكل
عنيف األحد في هذا الحي،
ّ
وتعرضها لشاب بالضرب
بهراوة معدنية من قبل
شرطي خالل عملية مراقبة
االلتزام بإجراءات اإلغالق
قبل أن يدخل المستشفى ثم
يعتقل.

ةديرجلا
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رياضة

السالمية يعبر الساحل بثالثية مستحقة

ً
 39العبا في القائمة األولية لـ «األزرق»
لمباراتي السعودية ولبنان
اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني األول لكرة
القدم  39العبا تم إرسال أسمائهم إلى الهيئة العامة
للرياضة واللجنة األولمبية الكويتية ،إلجراء مسحات
لهم بوحدة الدرن يوم  17الجاري ،قبل المغادرة إلى
السعودية لمواجهة "األخضر" يوم  25منه بالرياض،
ثم لبنان يوم  29بدبي.
والالعبون الذين وقع عليهم االختيار ،هم :أحمد
إبراهيم ،أحمد الزنكي ،أحمد الظفيري ،بدر المطوع،
بندر بورسلي ،بندر السالمة ،حسين كنكوني ،حسين
علي ،حمد القالف ،حمد الحربي ،خالد شامان ،خالد
إبراهيم ،خالد الرشيدي ،خليفة رحيل ،رضا هاني،
سامي الصانع ،سعود القناعي ،سلطان العنزي،
سليمان عبدالغفور ،سيف الحشان ،شبيب الخالدي،

طالل الفاضل ،عبدالمحسن التركماني ،عبدالعزيز
ناجي ،عبدالله عمار ،عيد الرشيدي ،فهد حمود،
فهد الهاجري ،فواز عايض العتيبي ،فواز الرشيدي،
فيصل الحربي ،فيصل عجب ،مبارك الفنيني ،محمد
العازمي ،معاذ الظفيري ،مهدي دشتي ،ناصر فالح،
يوسف عايض الرشيدي ،ويوسف ناصر.
وب ــذل ــك ،ش ـه ــدت ال ـقــائ ـمــة األولـ ـي ــة ع ـ ــودة خــالــد
الرشيدي الغائب عن صفوف المنتخب منذ عامين
ونصف العام ،ورضــا هاني وأحمد الظفيري بعد
انتهاء اإليقاف ،فيما تم ضم عبدالمحسن التركماني
وفواز الرشيدي للمرة األولى.
ومن المقرر أن يختار كاراسكو  26العبا منهم
للمواجهتين.

كاظمة يفتقد خدمات الحربي ويستعيد
الزوي أمام القادسية

جانب من مباراة السالمية والساحل أمس

حازم ماهر

ً
ً
حقق السالمية فوزا مستحقا
ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــل ،ب ـن ـت ـي ـجــة ثــاثــة
اهــداف لهدف ،في المباراة التي
جـمـعـتـهـمــا ،أم ـ ــس ،ع ـلــى اس ـتــاد
ث ــام ــر ،ضـمــن مـنــافـســات الـجــولــة
ال ـس ــاب ـع ــة لـ ـ ـ ــدوري  stcل ـلــدرجــة
الممتازة.
بـهــذه النتيجة ،ارتـفــع رصيد
الـســالـمـيــة إل ــى  9ن ـق ــاط ،محتال
المركز السادس ،في حين مازال
رصيد الساحل  7نقاط في المركز
السابع.

مستوى متوسط
جـ ـ ـ ــاء ا ل ـ ـ ـشـ ـ ــوط األول ل ـل ـق ــاء

م ـتــوســط ال ـم ـس ـتــوى ،ك ــان ــت فيه
األفـضـلـيــة لمصلحة الـســالـمـيــة،
الــذي لم يستغل النقص العددي
فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـ ـسـ ــاحـ ــل ،ابـ ـت ــداء
م ــن الــدق ـي ـقــة  ،27ب ـعــد ان أشـهــر
عمار اشكناني البطاقة الحمراء
لــاعــب محمد جـمــال ،للخشونة
مع انتونيو مارتنيز ،وذلــك بعد
رجوع الحكم لتقنية حكم الفيديو
المساعد.
وس ـن ـحــت لــاع ـبــي الـســالـمـ ّيــة
اك ـث ــر م ــن ف ــرص ــة خ ـط ـيــرة تـكــفــل
حسين الموسوي وفــواز عايض
وفــاب ـيــانــو ب ــإه ــداره ــا ،ف ــي حين
أخرج مدافعو الساحل الكرة قبل
ان تـتـجــاوز خــط ال ـمــرمــى ،ورغــم

تــألــق ال ـحــارس ه ــذال إال ان ــه كــاد
ان يـتـسـبــب ف ــي اهـ ـت ــزاز شـبــاكــه
ح ـي ــن سـ ــدد ف ــي ف ــاب ـي ــان ــو ،لـكـنــه
انقذ الموقف ونجح في اإلمساك
بالكرة.

 4أهداف
ض ـغ ــط ال ـســال ـم ـيــة ف ــي ب ــداي ــة
ال ـشــوط الـثــانــي ،وبـعــد دقيقتين
فقط ح ــاول أحــد العـبــي الساحل
إرجاع الكرة للهذلول ،ليستحوذ
عـلـيـهــا مــارت ـن ـيــز ،ال ــذي م ــرر إلــى
مبارك الفنيني ،ليسدد على يمين
الـ ـح ــارس مـ ـح ــرزا الـ ـه ــدف األول
للسماوي.

ُ
«تأهيلي السلة» يستأنف بـ  4لقاءات اليوم
•

جابر الشريفي

تقام اليوم  4مباريات في الدوري التأهيلي
ً
لكرة السلة ،إذ يلتقي في الساعة  11:00صباحا
الساحل والقرين على صالة نادي الساحل ويلي
ً
ذلك مباشرة مواجهة الصليبيخات مع العربي
على الصالة ذاتها.
وعلى صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد
العبدالله الرياضي ،يلتقي في تمام ال ـ 11:00
ً
صباحا فريقا التضامن مع برقان ،ثم اليرموك
مع النصر على نفس الصالة.
وكــان االتحاد لجأ إلى إقامة المباريات في
الفترة الصباحية خالل إجازة نهاية األسبوع
ً
بسبب فرض مجلس الوزراء حظر التجول بدءا
من الخامسة مساء وسط اعتراضات عديدة من
بعض األندية لصعوبة إقامة التدريبات اليومية
ف ــي ف ـت ــرة ال ـظ ـه ـيــرة ،وع ـل ـيــه ع ــدم اس ـت ـعــدادهــا
لخوض المباريات.
ويتصدر القرين الــدوري التأهيلي برصيد

وش ـ ـهـ ــدت ال ــدق ــائ ــق األخـ ـي ــرة
م ــن هـ ــذا الـ ـش ــوط ث ــاث ــة أه ـ ــداف،
ففي الدقيقة  79تعرض فابيانو
لإلعاقة من قبل الحارس ،انبرى
لها بنجاح الالعب نفسه ،محرزا
الهدف الثاني.
وفي الدقيقة  89أضاف نايف
زوي ــد ال ـهــدف الـثــالــث للسالمية،
قبل أن يحرز فيصل عجب هدف
ح ـفــظ مـ ــاء ال ــوج ــه ل ـل ـســاحــل فــي
الدقيقة  ،90لينتهي اللقاء بفوز
مستحق للسماوي بثالثة اهداف
مقابل هدف.

•

قال مدرب فريق النصر لكرة القدم أحمد
عبدالكريم إن فريقه لم يقدم امام خيطان
أمــس األول فــي خـتــام الـجــولــة السابعة
مــن دوري  stcمــا يستحق عليه حصد
النقاط الثالث رغم التقدم المبكر بهدف
أحمد الرياحي والفروقات الكثيرة التي
تصب في مصلحة العنابي ،في حين أن
خيطان كان أكثر جدية ورغبة في حصد
نقطة التعادل على أقل تقدير.
واعـتـبــر عـبــدالـكــريــم ،فــي تصريح
لـ"الجريدة" أن العبي فريقه فرطوا في
فــوز كــان فــي متناولهم لــو استمروا
فــي تــركـيــزهــم الـمـعـهــود ،وتعاملوا
مع المباراة والمنافس بصورة أكثر
جــديــة ،مــؤكــدا ان خ ـســارة نـقــاط الفوز

أحمد عبدالكريم

أعلن أمين ســر اتـحــاد كــرة اليد قايد
الـعــدوانــي تأجيل بطولة كــأس االتحاد
لــو قــت ال حــق سيحدد فيما بعد بسبب
الظروف الصعبة التي تمر بها األندية
منذ تطبيق الحظر الجزئي وعدم وجود
تـصــاريــح لجميع الــريــاضـيـيــن بخالف
العبي كرة القدم.
وقــال العدواني إن "الـظــروف الراهنة
بعد تطبيق قــرار الحظر فرضت واقعا
جديدا لم نكن نتوقعه أبــدا ،ولذلك كان
البـ ــد ع ـل ــى م ـج ـلــس إدارة االت ـ ـحـ ــاد مــن
ً
االلتفات اليه ،حرصا منه على المصلحة
العامة من جانب وعلى مصلحة االندية
المشاركة في نشاطه وأبنائه الالعبين
من جانب اخر".

وتـســاء ل عــن اسـبــاب عــدم منح باقي
االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات ال ــري ــاضـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـك ــوي ــت
تـ ـص ــاري ــح الس ـت ـخ ــدم ـه ــا وق ـ ــت ال ـح ـظــر
ال ـج ــزئ ــي أسـ ـ ــوة ب ـم ــا ح ـ ــدث م ــع ات ـح ــاد
كــرة الـقــدم وجميع المنتمين للعبة من
"العبين وأجـهــزة فنية وإداري ــة" حرصا

وأ كــد مــدرب كاظمة اإلسباني بيانكي أن لقاء الشباب كان
ً
ً
صعبا جدا ،مضيفا ان المنافس قوي جدا ويضم بين صفوفه
العبين أكفاء لكن العبي كاظمة فرضوا شخصيتهم وحصلوا
على ثــاث نـقــاط غالية د فـعــت بهم إ لــى ا لـمــر بــع ا لــذ هـبــي للمرة
األولى في الموسم الجاري.
وأ شــار إلى ان كاظمة نجح تكتيكيا في إبطال مفعول نقاط
القوة في الشباب ،مبينا أن الهدف ا لــذي ا حــرزه هامليتون يعد
بمنزلة مـكــافــأة لــزمــائــه عـلــى الـمـجـهــود ال ــذي بــذلــوه خــال زمــن
اللقاء.
وأشاد بيانكي بمستوى الالعبين االجانب في كاظمة ،مؤكدا
أن هامليتون أحد هؤالء الالعبين ،الذين نجحوا منذ انضمامهم
للفريق إلى جانب الالعبين المحليين الذين يقدمون مستويات
ً
متميزة جدا .

أحمد حامد

العدواني :أجلنا كأس «اليد» بسبب «الحظر»
ونطالب بالمساواة بين جميع األلعاب
لـشــؤون الشباب عبدالرحمن المطيري
بضرورة تدارك مثل هذه االمور والتعامل
مع جميع الشباب الكويتيين بمسطرة
واحــدة من اجل ارتقاء وتطور الرياضة
الكويتية بشكل عام.

بيئة التدريب

قايد العدواني
على المصلحة العامة لجميع الرياضات،
مــؤكــدا فــي الــوقــت ذات ــه أن الرياضيين
ف ــي جـمـيــع األل ـع ــاب االخ ـ ــرى لـهــم نفس
الـحـقــوق مـثــل الع ـبــي ك ــرة ال ـقــدم وربـمــا
ً
أكثر فــي بعض األلـعــاب خصوصا كرة

بيانكي :طي صفحة الشباب

عبدالكريم :النصر لم يقدم أمام خيطان
ما يستحق عليه النقاط

ً
 10نقاط مشتركا مع القرين واليرموك في نفس
الرصيد إال أن األخير لعب  6مباريات بعكس
برقان والقرين اللذين لعبا  5مباريات فقط.
وحــل النصر في المركز الــرابــع بــ 9نقاط ثم
ً
الـشـبــاب بـ ـ  8يـلـيــه الـعــربــي بـ ـ  6ن ـقــاط وأخ ـيــرا
التضامن والصليبيخات والساحل ولكل منهما
 5نقاط.
يذكر أن نظام الــدوري التأهيلي ينص على
أن تلعب الفرق التسعة التي لم تتأهل للمربع
الذهبي بنظام الدوري من قسم واحد ثم يلعب
بـعــدهــا األول مــع الـثــامــن والـثــانــي مــع السابع
والثالث مع السادس والرابع مع الخامس بنظام
البالي اوف من  3مباريات على أن يتأهل الفائز
بمباراتين من الثالث لدور االربعة الذي سيقام
ً
بنظام الــدوري ايضا ويتأهل من خالله األول
والثاني لـلــدوري الممتاز الموسم المقبل الى
جانب االندية التي تتنافس بالمربع الذهبي
وهي الكويت والقادسية وكاظمة والجهراء.

منع التصاريح

يــواصــل الفريق األول لكرة الـقــدم بـنــادي كاظمة تدريباته اليوم
استعدادا لمواجهته المرتقبة أمــام القادسية بعد غد في الجولة
الثامنة من منافسات دوري  stcللدرجة الممتازة.
ونظرا لضيق الوقت ،باشر الفريق تدريباته أمــس ،بعد
ف ــوزه الـثــاثــاء الماضي على الشباب بـهــدف مــن دون رد
احرزه المتألق هاميلتون ،ليرفع الفريق رصيده إلى 11
نقطة احتل بها المركز الرابع بفارق االهداف عن الكويت.
إلى ذلك ،بات في حكم المؤكد غياب الالعب حمد
الحربي عن صفوف البرتقالي بداعي اإلصابة،
في وقت تشهد مواجهة القادسية الظهور األول
للمحترف الليبي أكــرم ال ــزوي بعد تعافيه
من اإلصابة.

الـيــد الكويتية الـتــي حققت الـعــديــد من
اإلنـ ـج ــازات عـلــى الـصـعـيــديــن اآلس ـيــوي
والعالمي مقارنة باأللعاب األخرى وليس
كرة القدم فقط.
وطالب العدواني وزير االعالم والدولة

وذكــر أن عــدم توفر البيئة المناسبة
ل ـل ـت ــدري ــب ،وال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي تــواجــه
جميع االندية في جميع األلعاب بسبب
ضيق الوقت بعد فرض الحظر ،والتأثير
السلبي على تــدريــب هــذه االنــديــة امــور
دفعت ادارة االتحاد إلــى تأجيل بطولة
الكأس حتى استقرار االوضاع وانتهاء
ً
فترة الحظر؛ حرصا منه على منح جميع
االن ــدي ــة ال ـف ــرص ــة ال ـكــام ـلــة لــاس ـت ـعــداد
والتدريب بالشكل الالئق للمنافسة على
لقب البطولة.
ولفت إلــى أن اتـحــاد كــرة اليد يعتبر
االتحاد الوحيد ضمن اتحادات االلعاب
الجماعية االرب ـعــة ال ــذي انـهــى ال ــدوري
الممتاز والدرجة االولى منذ فترة وأنهى
كذلك النسخة االولى من دوري السيدات.

درس لفريقه ولالعبين ليكونوا أكثر يقظة في
قادم المباريات.
وكشف انه حذر الالعبين بين شوطي اللقاء
وطالبهم بالسعي في اتجاه زيادة غلة األهداف
وعدم منح المنافس فرصة للعودة في المباراة،
إال أن النتيجة صارت إلى عكس ما كان يتطلع
له مع فريقه.
وشدد على أهمية طي صفحة التعادل أمام
خيطان ،والدخول في أجواء المواجهة المقبلة
أمام الكويت والمقررة بعد غد ضمن منافسات
الجولة الثامنة للدوري الممتاز.
وك ـ ــان خ ـي ـطــان ن ـجــح ف ــي اق ـت ـنــاص نقطة
التعادل رغم تأخره بهدف في بداية المباراة مع
النصر وحالة النقص العددي التي عانى منها
بعد خروج الحارس أحمد الدوسري بالبطاقة
الحمراء في نهاية الشوط األول.

بيانكي

مباراتان في دوري
الدرجة األولى
يتطلع الفريق األول لكرة القدم
بـنــادي الصليبيخات إلــى الحفاظ
على صــدارة دوري الدرجة األولــى،
عندما يلتقي بــرقــان الساعة 5:10
من مساء اليوم على استاد مبارك
الـ ـعـ ـي ــار ب ـ ـنـ ــادي ال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،ضـمــن
منافسات الجولة السابعة ،والتي
تشهد في التوقيت نفسه لقاء بين
التضامن واليرموك على استاد ثامر
بالسالمية.
ويحتل الصليبيخات الصدارة
بـ ـ ــ 10نـ ـق ــاط ،وبـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط عن
برقان واليرموك والتضامن ،علما
أن األخير خــاض  4مباريات فقط،
عكس بقية الـفــرق الـتــي خــاضــت 5
مواجهات ،في حين يغيب الجهراء
برصيد نقطتين عن الجولة السابعة.

 4مباريات في «ذهاب» ربع
نهائي كأس الطائرة
•

محمد عبدالعزيز

تـسـتــأنــف ال ـيــوم مـنــافـســات ال ـكــرة الـطــائــرة
بعد توقفها خالل االيام الماضية بسبب قرار
فرض الحظر الجزئي وذلك بإقامة  4مباريات
فـ ــي "ذ هـ ـ ـ ــاب" دور ا ل ـث ـم ــا ن ـي ــة ل ـب ـط ــو ل ــة ك ــأس
االتحاد ،إذ يلتقي في الـ  11:00صباحا برقان
م ــع ال ـعــربــي ،وف ــي ال ــواح ــدة وال ـن ـصــف ظـهــرا
الجهراء مع القادسية وتجرى المباراتان على
صــا لــة اال تـحــاد بمجمع صــاالت الشيخ سعد
العبدالله بمنطقة صباح السالم ،وفي نفس
التوقيت يلعب الكويت مع الساحل على صالة
الكويت ويستضيف كاظمة منافسه التضامن
ضمن نفس المرحلة.
في المباراة االولى يتطلع العربي لمواصلة
ت ـقــدمــه ف ــي ال ـب ـطــولــة واالق ـ ـتـ ــراب خ ـط ــوة نحو
نصف النهائي على حساب برقان الطامح كذلك
في تقديم نفسه بشكل جيد في أول ظهور له
البطولة وترجمة تفوقه هذا الموسم في دوري
الدرجة االولى الذي يحتل وصافته.
وفي المباراة الثانية يسعى فريق القادسية
لقطع نـصــف الـمـشــوار لنصف نـهــائــي الـكــأس
والـ ـث ــأر م ــن خ ـس ــارت ــه ف ــي آخـ ــر م ــواج ـه ــة ام ــام
ال ـج ـهــراء فــي ال ـ ــدوري الـمـمـتــاز ال ـســاعــي كــذلــك

لمواصلة عروضه الجيدة هذا الموسم واالقتراب
من الصعود إلى قبل النهائي.

الكويت والساحل
وستكون الفرصة سانحة في المباراة الثالثة
امــام الكويت لتحقيق الـفــوز فــي اول ظهور له
في الكأس بعدما اعفته القرعة من الدور االول
وذلك على حساب الساحل بسبب الفرق الفني
والفردي بين العبي الفريقين.
وفي المباراة االخيرة يطمح البرتقالي إلى
تـقــديــم ع ــرض جـيــد وتـخـطــي عـقـبــة الـتـضــامــن
متصدر دوري الــدرجــة االولــى والطامح كذلك
ف ــي عــرقـلــة ت ـقــدم الـبــرتـقــالــي وال ـتــأهــل لنصف
نهائي البطولة.

مباراتان في دوري الفتيات
من جانب آخر ،تنطلق في الواحدة والنصف
م ــن ظ ـهــر ال ـي ــوم الـنـسـخــة األول ـ ــى م ــن الـ ــدوري
ال ـم ـم ـت ــاز ل ـل ـف ـت ـيــات ب ــإق ــام ــة م ـب ــارات ـي ــن ضـمــن
الجولة األولى من دور الذهاب ،إذ يلتقي فريق
العربي مع سلوى الصباح على صالة االخير،
ويستضيف نادي فتيات العيون نظيره نادي
الفتاة على صالته.

ةديرجلا

sports@aljarida●com

ُ
بورتو يحبط مخطط يوفنتوس
ودورتموند يتخطى إشبيلية
تأهل بورتو البرتغالي وبروسيا
دورتموند األلماني إلى الدور
ربع النهائي من مسابقة دوري
أبطال أوروبا ،وذلك على
حساب يوفنتوس اإليطالي
وإشبيلية اإلسباني.

هاالند نجم دورتموند

رغ ـ ـ ــم الـ ـنـ ـق ــص ال ـ ـ ـعـ ـ ــددي فــي
صفوفه منذ الدقيقة  ،54قضى
ب ــورت ــو ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ع ـل ــى حـلــم
مـضـيـفــه يــوف ـن ـتــوس اإلي ـطــالــي
بإحراز لقب دوري أبطال أوروبا
األولى منذ  ،1996وأقصاه
للمرة
ُ
من الدور ثمن النهائي للموسم
ال ـثــانــي تــوال ـيــا ،رغ ــم الـخـســارة
أمــامــه إيــابــا  3-2بـعــد الـتـمــديــد
أمس األول في تورينو.
وكان الفريق البرتغالي ،بطل
المسابقة لعامي  1987و،2004
فاز ذهابا على أرضه  ،1-2فحسم
بطاقة تأهله إلى ربع النهائي،
ب ـف ـضــل ال ـه ــدف ـي ــن ال ـلــذيــن
سـ ـجـ ـلـ ـهـ ـم ــا سـ ـي ــرغـ ـي ــو
أوليفيرا في الدقيقتين
 19من ركلة جزاء و،115
ما عقد مهمة يوفنتوس،
ا ل ــذي ّ
ود ع المسابقة من
الدور ذاته الموسم الماضي،
بخسارته ذهابا خارج ملعبه
أمام ليون الفرنسي
صفر ،1-قبل أن يفوز
إي ــاب ــا  ،1-2لـتـكــون
البطاقة مــن نصيب
مـ ـن ــافـ ـس ــه ،ل ـت ـس ـج ـي ـلــه
هدفا خارج ملعبه.
وك ـ ـمـ ــا ك ـ ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا،
ضـ ـ ـغ ـ ــط ي ـ ــوفـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــوس م ـن ــذ
البداية ،وهدد مرمى ضيفه،
ل ـك ـنــه ت ـ ــرك وراء ه ا لـكـثـيــر
مـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات ،وكـ ـ ــاد
ي ــدف ــع ال ـث ـمــن ب ــاك ــرا ،لــوال
تألق الـحــارس البولندي
فويتشيغ تشيتشني في
وجه تسديدة اإليراني
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
طـ ـ ـ ـ ــارمـ ـ ـ ـ ــي،

ال ــذي ع ــادت لــه ال ـك ــرةّ ،
فحولها
برأسه ،لكن الحظ عانده ،بعدما
ارتدت محاولته من العارضة (.)6
وتعقدت مهمة بطل إيطاليا
كثيرا حين وجد نفسه متخلفا
فــي الــدقـيـقــة  19مــن رك ـلــة جــزاء
تسبب فيها قلب الدفاع التركي
م ــري ــح ديـ ـمـ ـي ــري ــال ،ب ــإس ـق ــاط ــه
طــارمــي فــي المنطقة المحرمة،
فانبرى لها سيرغيو أوليفيرا
بنجاح ،ليتكرر بذلك سيناريو
الـعــام الماضي أمــام ليون حين
تخلف بركلة جزاء منذ الدقيقة
.12
و ت ـ ـحـ ـ ّـسـ ــن أداء ي ــو ف ـن ـت ــوس
بـ ـع ــض الـ ـ ـش ـ ــيء ،وحـ ـص ــل عـلــى
بعض الفرص للعودة إلى اللقاء،
أبرزها لموراتا من زاوية ضيقة
تـ ــألـ ــق ال ـ ـح ـ ــارس األرج ـن ـت ـي ـن ــي
أغوستين ماركيسين في صدها
(.)27
وضـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــط ي ـ ــوف ـ ـن ـ ـت ـ ــوس ف ــي
ال ــدق ــائ ــق األخ ـ ـيـ ــرة م ــن ال ـش ــوط
األول ،ل ـك ـنــه اصـ ـط ــدم بــالــدفــاع
ُ
المحكم لضيفه ،ليدخل الفريقان
غ ـ ـ ـ ــرف الـ ـ ـم ـ ــاب ـ ــس و"الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــدة
العجوز" في وضع صعب جدا.
ل ـ ـكـ ــن ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة عـ ـ ـ ـ ـ ــادت إلـ ــى
"بيانكونيري" في بداية الشوط
الثاني حين قلص الفارق بهدف
جـمـيــل لـفـيــديــريـكــو ك ـي ـيــزا ،إثــر
تـمــريــرة مــن بــونــوتـشــي وصلت
إلـ ــى رونـ ــالـ ــدو ،ال ـ ــذي حـضــرهــا
إل ــى الع ــب فيورنتينا الـســابــق،
ف ـس ــدده ــا ق ــوس ـي ــة رائـ ـع ــة عـلــى
يسار ماركيسين (.)49
وت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــزز أمـ ـ ـ ـ ــل يـ ــوف ـ ـن ـ ـتـ ــوس
بالعودة ومحاولة خطف التأهل
حـيــن اضـطــر بــورتــو إل ــى إكـمــال

النصيري يلوم التحكيم
أبدى النجم المغربي يوسف النصيري ،مهاجم
إشـبـيـلـيــة اإلس ـبــانــي ،أس ـفــه ،بـعــد تــوديــع فريقه
ل ــدوري األبـطــال ،رغــم الـتـعــادل إيجابيا بهدفين
دورتموند األلماني في عقر داره،
أمام بوروسيا
ُ
أمس األول ،في إياب ثمن النهائي ،حيث قال إنهم
ليسوا "س ـعــداء مــن النتيجة ومــن الـحـكــم" ،على
اعـتـبــار أنــه لــم يمنحهم ركـلــة ج ــزاء فــي الثواني
األخيرة من المباراة.
وأكد النصيري ،في تصريحات تلفزيونية عقب
المباراة التي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا
بارك" :شاهدت ركلة جزاء ضد منير (الحدادي).
المدافع منعه من الوصول للكرة بذراعه في وجهه.
أعتقد أنها ركلة جزاء واضحة ،مثل التي احتسبها
الحكم للمنافس".
ورغم الخروج من البطولة ،فإن صاحب الـ23
ع ــام ــا أكـ ــد أنـ ــه "س ـع ـيــد جـ ــدا ب ـم ـج ـهــود ال ـفــريــق،
وب ـت ــرك ـيــز ال ــاع ـب ـي ــن داخ ـ ــل ال ـم ـل ـع ــب ،ل ـك ـنــه أق ــر
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رونالدو نجم يوفنتوس خالل مواجهة بورتو
الـ ـلـ ـع ــب بـ ـعـ ـش ــرة العـ ـبـ ـي ــن م ـنــذ
الــدقـيـقــة  ،54بـعــد ط ــرد طــارمــي
ـان بـعــد دقيقتين فقط
بــإنــذار ث ـ ٍ
على األول ،لركله ا لـكــرة بعدما
أوقف الحكم اللعب.
لكن كييزا ّ
عوض هذه الفرصة
( )63بكرة رأسـيــة ،بعد تمريرة
عــرضـيــة مــن الـكــولــومـبــي خــوان
ك ــوادرادو ،ليصبح أول إيطالي
ي ـس ـج ــل ه ــدفـ ـي ــن أو أك ـ ـثـ ــر فــي
م ـبــاراة واح ــدة بالمسابقة منذ
فيليبو إينزاغي مع يوفنتوس
بالذات ضد مانشستر يونايتد
اإلنكليزي في أبريل  ،1999وفق
"أوبتا" لإلحصاءات.
ورغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ــاوالت ع ـ ـ ــدة
لـيــوفـنـتــوس ،وأبــرزهــا للمتألق
كييزا ورونالدو ،بقيت النتيجة
ع ـل ــى ح ــال ـه ــا ،ب ــل ك ـ ــاد يـخـطــف
بورتو التأهل عبر المالي موسى

ماريغا ،لكن محاولته مرت قريبة
من القائم األيمن ،ليحتكم بعدها
ال ـف ــري ـق ــان إلـ ــى ال ـت ـم ــدي ــد ،ال ــذي
سبقه هدف ملغى لموراتا بداعي
الـتـسـلــل وت ـس ــدي ــدة لـ ـك ــوادرادو
ارتدت من العارضة.
ورغ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـق ـ ــص الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــددي
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق ،ك ـ ـ ــان ب ـ ــورت ـ ــو ن ــدا
شــرســا لـمـضـيـفــه اإلي ـطــالــي في
ال ـش ــوط اإلض ــاف ــي األول ،وك ــان
قريبا مــن خطف الـتـعــادل ،لوال
تدخل تشيتشي في وجه رأسية
ماريغا (.)99
وبقيت النتيجة على حالها
ح ـتــى ن ـهــايــة ال ـش ــوط اإلضــافــي
األول ،ثــم مــن ركلة حــرة أرضية
نجح أولـيـفـيــرا فــي منح بورتو
ه ــدف الـتـعــادل والـتــأهــل بعدما
ســددهــا على يمين تشيتشني،
مـ ــوج ـ ـهـ ــا ال ـ ـضـ ــربـ ــة الـ ـق ــاضـ ـي ــة

التسجيل
كريستيانو يفشل في ً
للمرة األولى منذ  15عاما

يوسف النصيري
ب ـض ــرورة وج ــود تــركـيــز أك ـبــر فــي بـعــض أوق ــات
المباراة".
وأض ـ ــاف" :ك ــان بــإمـكــانـنــا ال ـفــوز بــاسـتـحـقــاق،
وقــدم ـنــا أداء طـيـبــا جـ ــدا ،أف ـضــل مـنـهــم ،لـكــن لم
يحالفنا الحظ .المنافس صنع فرصة وسجلها".

َّ
ود ع مهاجم يوفنتوس ،البرتغالي كريستيانو رو نــا لــدو،
دوري أبطال أوروبا في دور الـ  16للموسم الثاني على التوالي،
على يــد بــورتــو البرتغالي ،بعد خــروجــه الـعــام الـمــاضــي أمــام
ليون الفرنسي ،ولم يسجل في األدوار اإلقصائية للمرة األولى
منذ  15عاما.
ومنذ رحيله عن ريال مدريد وانضمامه إلى نادي "السيدة
العجوز" في  ،2018كانت أفضل نتيجة لكريستيانو هي الوصول
إلــى ربــع النهائي في موسمه األول بتورينو ،لكنه سقط أمام
أياكس الهولندي.
وإذا مــا ك ــان "صـ ــاروخ م ــادي ــرا" ،بـطــل أوروبـ ــا خـمــس مــرات
والهداف التاريخي للمسابقة ،وكان حاسما في دور الـ  16موسم
 2019-2018أمام أتلتيكو مدريد ،حيث أحرز ثالثية ،فإن النجم
البرتغالي لم يكن لديه فرصة للتحرك أو خلق فرص تهديفية
أمس األول ،ولم يستطع تجنب فشل أوروبي جديد لفريقه.

سامباولي :أسلوبي غير قابل للتفاوض
أع ـل ــن األرج ـن ـت ـي ـن ــي خ ــورخ ــي
س ــامـ ـب ــاول ــي ،أم ـ ــس األول ،ل ــدى
تقديمه كـمــدرب جديد ألولمبيك
م ــرسـ ـيـ ـلـ ـي ــا ،أن ـ ـ ــه س ـي ـع ـم ــل ع ـلــى
مواجهة أزمــة سوء النتائج التي
يعانيها الفريق ،لكن دون تغيير
أسلوبه الخاص ،الذي اعتبره "غير
قابل للتفاوض".
وق ـ ــال ســام ـبــاولــي ( 60عــامــا)
خـ ـ ـ ــال ح ـ ـفـ ــل ت ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه" :سـ ـ ــوف
نـسـعــى إل ــى وض ــع الــاعـبـيــن في
ال ـم ـكــان األك ـث ــر راح ـ ــة ،ب ـنــاء على
خ ـص ــائ ـص ـه ــم ،ل ـك ـن ـنــي ل ــن أغ ـيــر
أسلوبي ،هذا غير قابل للتفاوض.
ســأكــون فــريـقــا ي ـحــاول أن يكون
متفوقا على مستوى اللعب".
وي ـ ـ ــأت ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدرب ال ـ ـسـ ــابـ ــق

سامباولي

لمنتخبي األر ج ـن ـت ـيــن وتشيلي
ب ـع ـق ــد م ـم ـت ــد حـ ـت ــى  2023إل ــى
مــرس ـي ـل ـيــا قـ ــادمـ ــا مـ ــن أتـلـتـيـكــو
م ـي ـن ـيــرو ،الـ ــذي اح ـتــل م ـعــه للتو

ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـثـ ــالـ ــث فـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدوري
البرازيلي.
ّ
ويعول النادي على سامباولي
من أجل تحسين واقع مارسيليا،
ال ــذي عـجــز عــن تسجيل أي فــوز
خـ ــال أرب ـ ــع م ـب ــاري ــات مـتـتــالـيــة،
كما أنــه خــرج األحــد الماضي من
بطولة كأس فرنسا على يد فريق
من الدرجة الثالثة ،ويحتل حاليا
ال ـمــركــز ال ـثــامــن ف ــي جـ ــدول "لـيــغ
آ" ،ب ـفــارق  16نـقـطــة عــن الـمــراكــز
المؤهلة للمنافسة أوروبيا.
ورغم كل هذا ،قال األرجنتيني
إنــه قبل العرض بتدريب الفريق
"دون تحليل أي ش ــيء" ،مدفوعا
برغبته فــي الــوصــول إلــى مدينة
"لــدي ـهــا ثـقــافــة ك ــروي ــة وتعيشها
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لـيــوفـنـتــوس ( ،)115رغ ــم نجاح
الفرنسي أدريان رابيو في إعادة
ال ـت ـقــدم ل ـصــاحــب األرض بـكــرة
رأس ـيــة ،إثــر ركـلــة ركـنـيــة نفذها
البديل فيديريكو برنارديسكي
(.)117

هاالند يؤهل دورتموند
من جانب آخــر ،قاد المهاجم
الدولي النرويجي إرلينغ هاالند
ف ــري ـق ــه ب ــوروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد
األلماني إلى الدور ربع النهائي،
بـتـسـجـيـلــه ه ــدف ــي ف ــري ـق ــه أم ــام
ضيفه إشبيلية .2-2
وكان "العمالق" هاالند (1.95م
و 85ك ـ ـلـ ــغ) سـ ـج ــل ه ــدفـ ـي ــن مــن
ثالثية فريقه في مـبــاراة الذهاب
التي انتهت بفوز دورتموند على
النادي األندلسي في عقر داره .3-2

ورد المهاجم المغربي يوسف
النصيري على هاالند بثنائية
في الدقيقتين  69من ركلة جزاء،
وفي الدقيقة السادسة من الوقت
المحتسب بدل الضائع (.)90+6
وق ــال ه ــاالن ــد" :كــانــت مـبــاراة
صعبة .أنا مرهق ،لكن من الجيد
التأهل للدور التالي .كنا ندرك
ً
أن ـهــم أق ــوي ــاء جـ ــدا ،لـكــن عندما
سجلنا هــدفــا احـتــاجــوا لثالثة
والتقدم -1صفر في الشوط األول
كان جيدا بالنسبة لنا".
وتحدث عن ركلة الجزاء التي
ً
أهــدرهــا ،قــائــا" :أه ــدرت ركلتي
األول ــى ،ولــو بقي الـحــارس عند
خـ ــط الـ ـم ــرم ــى ،ل ـك ـنــت س ـج ـلــت،
لكنه قرر أن يغش .كنت عصبيا
إلع ــادة تنفيذ الــركـلــة ،لكن كنت
أعـ ــرف أن ــه م ــن ال ـج ـيــد تسجيل
الهدف الثاني".

أعرب مدرب إشبيلية ،جولين
لــوب ـت ـي ـغــي ع ــن "ح ــزن ــه" ل ـخــروج
ف ــري ـق ــه ،أمـ ــس األول ،م ــن دوري
أبطال أوروب ــا رغــم التعادل أمام
م ـض ـي ـف ــه ب ــروسـ ـي ــا دورتـ ـم ــون ــد
بنتيجة ( )2-2فــي م ـب ــاراة إيــاب
ثمن النهائي.
وق ــال لوبتيغي ،عـقــب الـلـقــاء،
إن "فريقه قدم مباراة رائعة ضد
منافسين معروفين بشن أفضل
الهجمات المرتدة في العالم".
وأك ـ ــد ال ـ ـمـ ــدرب ال ـب ــاس ـك ــي أن
إشبيلية كان يؤمن دوما بقدرته
على تجاوز هذا الدور عن جدارة.
وأشار إلى أداء فريق التحكيم،
موضحا أن العبيه قــالــوا لــه ،إن
الحكم كان ال بد له من اللجوء إلى

لوبتيغي
حكم الفيديو المساعد ،العتقادهم
أن ـه ــم اس ـت ـح ـقــوا رك ـل ــة جـ ــزاء في
الدقائق األخيرة من عمر اللقاء.
وس ـلــط ال ـض ــوء عـلــى "الـنــزعــة
الهجومية واألداء والفخر الــذي

قال لويس كافاني ،والد إدينسون كافاني،
مهاجم مانشستر يونايتد ،أمس األول،
إن هناك فرصة بنسبة  60في المئة
لتوقيع ابـنــه لبوكا جــونـيــورز في
يونيو المقبل.
وف ــي تـصــريـحــات تلفزيونية،
أوضـ ــح ل ــوي ــس ح ــول احـتـمــالـيــة
ان ـ ـض ـ ـم ـ ــام ن ـ ـج ـ ـلـ ــه إل ـ ـ ـ ــى ب ــوك ــا
جونيورز" :إذا كان َّ
علي أن أقول
نسبة مئوية ،فسأقول لك 60
في المئة".
وت ـ ــاب ـ ــع" :ك ـ ـ ــان ي ـف ـك ــر مـنــذ
أك ـثــر م ــن عــام ـيــن أن ــه يــريــد أن

لياو نجم ميالن

برونو فيرنانديز

ع ــاد م ـيــان لـلـمـشــاركــة الـقــاريــة
التي غاب عنها في .2020-2019
وتشكل هــذه ال ـعــودة خطوة
صغيرة نحو محاولة استعادة
مكانته والمشاركة للمرة األولى
مـنــذ  2014فــي دوري األب ـطــال،
ال ـم ـســاب ـقــة ال ـت ــي تـ ــوج بـلـقـبـهــا
سبع مــرات في تاريخه ،آخرها
عام  2007أي في الموسم الذي
سبق التتويج الثالث واألخير
لخصمه المقبل يونايتد.

أرسنال وأولمبياكوس
ويـجــدد أرس ـنــال الـمــوعــد مع
أولـمـبـيــاكــوس ال ـيــونــانــي ال ــذي
أن ـهــى م ـشــوار ال ـن ــادي اللندني
الـ ـم ــوس ــم الـ ـم ــاض ــي فـ ــي ال ـ ــدور
ال ـثــانــي ،حـيــن خـســر ذهــابــا في
بيرايوس صفر 1-قبل أن يقلب
الطاولة على "المدفعجية" إيابا
بالفوز عليهم في معقلهم 2-1
بعد التمديد.
وس ـ ـي ـ ـعـ ــود ف ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـم ـ ــدرب
اإلس ـب ــان ــي مـيـكـيــل أرت ـي ـت ــا الــى
الـمـلـعــب ذاتـ ــه الـ ــذي اسـتـضــاف

فيه بنفيكا البرتغالي في الدور
السابق نتيجة قيود السفر للحد
من تفشي فيروس كورونا ،حين
ح ــول تخلفه  2-1ال ــى ف ــوز 2-3
وبلغ ثمن النهائي بعدما تعادال
ذهابا .1-1
أم ـ ـ ــا تـ ــوت ـ ـن ـ ـهـ ــام ،ال ـم ـن ـت ـعــش
أخيرا بقيادة الويلزي المتجدد
غ ــاري ــث ب ــاي ــل ،فـسـيـسـتـضـيــف
دينامو زغــرب الـكــرواتــي ،فيما
يلعب روما مع ضيفه شاختار
دانيتسك األوكراني.
وب ـم ـع ـن ــوي ــات مــرت ـف ـعــة ج ــدا
نـتـيـجــة حـسـمــه لـقـبــه األول في
الدوري االسكتلندي منذ ،2011
يحل رينغرز االسكتلندي بقيادة
مــدربــه نجم الــوســط اإلنكليزي
السابق ستيفن جـيــرارد ضيفا
ع ـلــى ســاف ـيــا ب ـ ــراغ الـتـشـيـكــي،
فيما يتواجه بطل دوري األبطال
أربـ ــع مـ ــرات أي ــاك ــس أم ـس ـتــردام
الهولندي مع ضيفه يونغ بويز
ال ـس ــوي ـس ــري ال ـ ــذي أق ـص ــى فــي
ال ــدور الـســابــق بــايــر ليفركوزن
األلماني.

يـكــون أق ــرب إلــى الـعــائـلــة ،وه ــذا هــو السبب
الذي يجعلني أؤمن بشدة أن إيدي سينتهي
بــه األم ــر باللعب فــي فــريــق هـنــا مــن أميركا
الجنوبية بالقرب من أوروغواي".
وفــي هــذا ال ـصــدد ،ص ـ َّـرح لــويــس" :أود أن
يذهب للعب مع الفرق التي لديها فرص للفوز
بأشياء مهمة ،هنا في أوروغواي ليس لدينا
حتى فرص للفوز بكأس من حليب".
وأضاف" :تحدثنا مع إدينسون ،وهو يميل
دائما نحو بوكا ،ألنه أجرى محادثات عديدة
مع (خوان رومــان) ريكيلمي (النائب الثاني
لــرئـيــس ال ـن ــادي) .أعـلــم أن ــه ي ــود الـلـعــب وأن
يكون قريبا من بالده ،حتى نكون أقرب إليه".

مباريات اليوم
التوقيت

تتجه األنظار اليوم الى ملعب
"أولد ترافورد" الذي يستضيف
مواجهة بين عمالقين يحلمان
باستعادة مكانتهما بين الكبار،
وذلـ ــك ح ـيــن يـلـتـقــي مانشستر
ي ــون ــايـ ـت ــد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ض ـي ـفــه

أظهره" العبو إشبيلية أمام فريق
ج ـي ــد "يـ ـض ــم ب ـع ـضــا م ــن أف ـضــل
الالعبين فــي الـعــالــم" ،فــي إشــارة
إلى المهاجم النرويجي إيرلينغ
هاالند.

والد كافاني :نجلي قد يوقع
لبوكا في يونيو المقبل

بشغف" ،حيث سيجد أثر قدوته
مارسيلو بيلسا ،الذي درب نفس
النادي في موسم .2015-2014
ودون الرغبة في مقارنة نفسه
ب ـمــواط ـنــه ،أق ــر ســام ـبــاولــي بــأنــه
سـيـمـضــي ع ـلــى فـلـسـفــة مـمــاثـلــة،
تـقــوم على "اسـتـعــادة الفريق من
خالل تدعيم الوحدة والتحفيز" ،ما
سيجعل جميع الالعبين "يشعرون
بالفخر بارتداء القميص" .وفي
هذا الصدد ،قال" :بيلسا هو
مرجع بالنسبة لي ،لكنني
ل ــن أح ـ ــاول أن أبـ ــدو مـثـلــه.
لـقــد أت ـيــت ألقـ ــدم مـشــروعــا
للحاضر ،الشيء المهم هو أن
يتجاوز النادي هذا الوضع غير
المريح ويستعيد الفرحة".

عشر مرات فيما بينهما ،تراجع
دور ال ـع ـمــاق ـيــن ال ـل ــذي ــن كــانــا
ســابـقــا "فــزاعــة" ال ـقــارة العجوز
وبات هدفهما األبرز في األعوام
األخـ ـ ـي ـ ــرة مـ ـح ــاول ــة ال ـم ـش ــارك ــة
وحسب في البطولة المرموقة.
والدليل األبرز على ما وصل
اليه يونايتد وميالن في األعوام
األخيرة أن مواجهة ثمن نهائي
"ي ــوروب ــا ل ـيــغ" سـتـكــون األول ــى
بينهما خارج دوري األبطال من
أصل  11مواجهة.
ل ـ ـكـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ع ـ ـ ـ ـ ــادت هـ ــذا
ال ـمــوســم ال ــى ه ــذي ــن الـفــريـقـيــن
ودخ ـ ــا ف ــي ص ـ ــراع جـ ــدي على
لقب دوري بلديهما ،مما يمنح
الـمــواجـهــة األول ــى بينهما منذ
 2010نكهة خاصة.
وهي المرة االولى التي يلتقي
فيها الفريقان منذ ال ــدور ذاتــه
في دوري ابطال اوروبــا موسم
 2010-2009وانتهت المواجهة
بـفــوز الفريق االنكليزي ذهابا
وايابا  2-3و-4صفر.
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ح ـ ــل س ـ ــادس ـ ــا فــي
ترتيب الدوري الموسم الماضي،

وتأهل النادي األلماني للدور
ربــع النهائي للمرة األولــى منذ
موسم  2017-2016بقيادة مدربه
ال ـس ــاب ــق وت ـش ـل ـســي اإلن ـك ـل ـيــزي
الحالي توماس توخل.
ول ـ ــم ي ـ ــذق الـ ـف ــري ــق "األصـ ـف ــر
واألسود" طعم الخسارة في عقر
داره بمبارياته الثماني األخيرة
في دوري األبطال ( 5انتصارات،
مقابل  3تعادالت) ،كما لم يخسر
سوى مباراة واحدة من مبارياته
ال ـ ـ  12األخ ـي ــرة عـلــى ملعبه في
المسابقة األوروبية ،كانت أمام
توتنهام هوتسبير اإلنكليزي
صفر 1-في موسم ،2019-2018
في طريق األخير للوصول إلى
المباراة النهائية التي خسرها
أمــام مواطنه ليفربول بهدفين
نظيفين.

لوبتيغي :قدمنا مباراة رائعة

صراع العمالقة بين يونايتد وميالن في «يوروبا ليغ»
ميالن اإليطالي في ذهــاب ثمن
نهائي مسابقة الدوري األوروبي
"يوروبا ليغ".
وب ـ ـع ـ ــدم ـ ــا اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــادا خ ـ ــوض
المسابقة األهم قاريا ،أي دوري
أبطال أوروبا التي توجا بلقبها

رياضة

المباراة

القناة الناقلة

8:55

مان يونايتد  -ميالن

beINSPORTS pr1

8:55

أياكس – يونغ بويز

beINSPORTS pr2

8:55

سالفيا براغ  -رينجرز

beINSPORTS pr3

8:55

دينامو كييف  -فياريال

beINSPORTS
xtra1

11:00

روما  -شاختار

beINSPORTS pr3

11:00

أولمبياكوس  -ارسنال

beINSPORTS pr1

11:00

غرناطة  -مولده

beINSPORTS
xtra 1

11:00

توتنهام – دينامو زغرب

beINSPORTS pr2
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

العنب أم ضرب
الناطور؟

د .ناجي سعود الزيد

ّ
تكفون ...خلوا رحمة رب العالمين
تنزل على عباده

كويتي رزقه على الله وعلى مطعم يمتلكه...
ً
تضرر كثيرا مــن أزمــة كــورونــا ،ولــم يجد طريقة للتخلص من
ً
الخسائر المتراكمة إال اللجوء لبيع المطعم ،ألنه أصبح عبئا عليه،
ً
بدال من كونه مصدر دخل يستفيد منه كمصدر رزق...
لــم يـجــد وسـيـلــة لــم يستعملها ل ــإس ــراع بـبـيــع الـمـطـعــم ،وفــي
النهاية اضطر أن يعلق الفتة كتب عليها" :للبيع مطعم لتضررنا
من قرارات الحكومة"...
هذه العبارة تعكس الواقع التعيس للكثير من ُمالك المحالت
والمطاعم والمقاهي الصغيرة ،وكــذلــك الكثير مــن الــذيــن لديهم
مشاريع صغيرة...
هل نجح هذا اإلنسان في بيع المطعم؟
هل نجا من اإلفالس؟
هل وجــد من يتفهم وضعه ،ســواء على المستوى الرسمي أو
االجتماعي؟
وال ـج ــواب عــن ه ــذه األسـئـلــة ع ـبــارة عــن "الءات ث ــاث" ،لــم يجد
مشتري! ولم ينج من اإلفالس ،ولم يجد أي مساعدة من الحكومة
ً
أبدا!
ً
كما أنه وبــدال من إيجاد مخرج ...لن تصدقوا ما حدث له بعد
وضع اإلعالن ،لقد فوجئ بمداهمة البلدية للمطعم ،ومخالفته على
وضع الالفتة التي يعرض بها مطعمه للبيع!
يعني ،ال ترحمون هالناس وتتفهمون الوضع المؤسف الذي
يعانون منه فهمناها....
لكن التمادي بمنع رحمة رب العالمين تنزل على الفقير المسكين
ً
بإيجاد مشتري لمطعمه ،هذي اسمحوا لنا ما تنفهم وال تنبلع أبدا!

مواء القطط أنقذهم من الحريق

ً
الفاكهة ليال تضر الصحة وتسبب السمنة
ح ــذرت اختصاصية التغذية الروسية
د.ريما مويسينكو ،من تناول الفاكهة ليال،
مشيرة إلى عدم صحة االعتقاد الشائع بأن
اإلكثار من تناولها مفيد للصحة.
وق ـ ـ ــال ـ ـ ــت م ــويـ ـسـ ـيـ ـنـ ـك ــو ،ف ـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
ل ــ"س ـب ــوت ـن ـي ــك"" :الـ ـف ــواك ــه ال ت ـس ــاع ــد عـلــى

تخفيض الـ ــوزن ،لــذلــك ال داع ــي السـتـبــدال
وج ـبــات الـطـعــام ب ـهــا" ،مضيفة أن "تـنــاول
الفواكه في النصف الثاني من اليوم ليس
صحيا بل هو مضر للصحة".
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـ ــه بـ ـع ــد الـ ـظـ ـه ــر ت ـص ـبــح
الـفــاكـهــة غـيــر م ـف ـيــدة ،خــاصــة لــأشـخــاص

ّ
ً
حذر مواء عدة قطط سكانا نائمين من حريق نشب في منزل
صغير بحديقة في ميناء بريمرهافن شمالي ألمانيا في منتصف
الليلة قبل الماضية.
وقال متحدث باسم فرق اإلطفاء ،أمس ،إن القطط أصدرت مواء
ـال ،لدرجة أن األشخاص الثالثة الذين كانوا نائمين
بصوت عـ ٍ
في المنزل استيقظوا .وتمكنت جميع الحيوانات والبشر من
الفرار إلى الخارج سالمين ،قبل أن تسد النيران منطقة الخروج.
ووفــق رجــال اإلطـفــاء ،فقد اندلع الحريق في مدخل المبنى،
وامتد من هناك إلى السطح .ولم ُيعرف بعد سبب اندالع الحريق.
(د ب أ)

اكتشاف نفق أثري بالمصادفة
تم اكتشاف نفق "سري" من
ال ـع ـصــور الــوس ـطــى ف ــي ويـلــز
يبلغ عمره نحو  900عام ،وذلك
أث ـن ــاء إن ـج ــاز ب ـعــض األع ـم ــال
الخاصة بشبكة الكهرباء.
ً
ووف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـ ـص ـ ـ ـح ـ ـ ـي ـ ـ ـفـ ـ ــة
"إنديبندنت" البريطانية ،فإن
النفق يقع في مونماوثشاير
ب ـ ــالـ ـ ـق ـ ــرب م ـ ـ ــن أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاض ديـ ــر

ق ــدي ــم أس ــس ع ــام  ،1131وقــد
تـ ــم اك ـت ـش ــاف ــه مـ ــن ق ـب ــل ع ـمــال
ك ـ ــان ـ ــوا ب ـ ـصـ ــدد حـ ـف ــر خ ـن ــدق
لكابل كهربائي تحت األرض.
وأض ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ــت ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ف ــي
ت ـقــريــرهــا ال ـ ــذي ن ـش ــره مــوقــع
"سـبــونـتـيــك" أم ــس أن الهيكل
م ـص ـن ــوع م ــن الـ ـط ــوب ويـبـلــغ
ارتفاعه نحو  1.2متر ،ويمتد

الــذيــن تناولوا الـغــداء وال يمكنهم العودة
إلــى الـمـنــزل فــي وقــت وجـبــة الـعـشــاء ،لذلك
يتناولون الفاكهة.
وح ـ ــذرت م ــن أن "هـ ــذا يـسـبــب اض ـطــراب
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائـ ـ ــي ل ـ ـلـ ــدهـ ــون
والكربوهيدرات ويؤدي إلى اكتساب الوزن"،
مضيفة أن "هذا خطأ كبير ،ألن الفاكهة تؤثر
مباشرة في قشرة الدماغ ،التي تتوقف عن
اإلحساس بهرمون اللبتين ،منظم عملية
تبادل الطاقة".
وأف ـ ـ ـ ـ ــادت بـ ـ ــأن "ذلـ ـ ـ ــك ي ـم ـك ــن أن يـسـبــب
م ـق ــاوم ــة ال ـل ـب ـت ـيــن ،م ـمــا ي ـج ـعــل ال ــدم ــاغ ال
يعلم كمية احـتـيــاطــي الـطــاقــة الـمــوجــودة،
ويبدأ بتخزينها ،ألنه ال يدرك أن الشخص
يريد التخلص من الوزن الزائد" ،مؤكدة أن
"االعتقاد بأن تناول الفاكهة مساء بدال من
وجبة العشاء أو قبل العشاء ،غير صحيح".
كما نصحت بتناول فاكهة صلبة (تفاحة،
كـمـثــرى) مــرة واح ــدة فــي الـيــوم قبل وجبة
الغداء ،بعد مضي ساعة أو ساعة ونصف
الساعة على وجبة الفطور.

خ ـ ـسـ ــرت شـ ــابـ ــة ب ــري ـط ــان ـي ــة
ً
( 19عــامــا) جائزة كبرى بقيمة
 250م ـ ـل ـ ـيـ ــون ي ـ ـ ـ ـ ــورو ،ب ـس ـبــب
خ ـ ـطـ ــأ ب ـ ـس ـ ـيـ ــط! وق ـ ـ ـ ـ ــال م ــوق ــع
روسيا اليوم ،أمــس ،إن راشيل
كـيـنــدي ،الـتــي ف ــازت بــالـجــائــزة
الكبرى من مسابقة اليانصيب
" ،"EuroMillionsل ــم تستطع
المطالبة بالجائزة بسبب خطأ

تـ ـح ــت ط ــري ــق ل ـل ـم ـش ــاة مـ ــواز
للتيار المتدفق في مكان قريب.
وذكــرت أن الممر الموجود
غير موثق في أي من الخرائط
ال ـط ـبــوغــراف ـيــة ال ـم ـتــاحــة ،كما
لــم يكن مـعــروفــا لــدى السكان
المحليين والسلطات.

ً
إليزابيث قلقة من ادعاءات العنصرية و 49.1مليونا بالعالم شاهدوا المقابلة
فــرضــت مـقــابـلــة دوق ودوق ـ ــة ســاسـكــس،
األمـيــر ه ــاري وميغان مــاركــل ،نفسها على
ال ـعــالــم وع ـلــى الـبــريـطــانـيـيــن بـشـكــل خــاص
ونظرتهم للعائلة المالكة.
وق ـ ــال ن ـحــو  36ف ــي ال ـم ـئــة م ــن ال ــذي ــن تم
اسـتـجــوابـهــم ،ف ــي االس ـت ـطــاع ال ــذي أج ــراه
يــوغــوف ،إن تعاطفهم ك ــان فــي الـغــالــب مع
الملكة وبقية عائلة وندسور ،في حين وقف
 22بالمئة مع هاري وميغان.
وأظـ ـه ــر االسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـ ــذي أجـ ـ ــري عـقــب
المقابلة التي تابعها  49.1مليون مشاهد
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،مـنـهــم
ً
 1 2 . 4مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــو ن ـ ــا
ف ـ ــي ب ــري ـط ــان ـي ــا،
أن األ غ ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــة
ي ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدون
أنـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا خ ـ ــذال
ال ـم ـل ـك ــة ،وأنـ ــه
يجب تجريدهما

ّ
خــاصــة تلك ُالمتعلقة بــالـعــرق ،تبعث على
ّ
بجدية بالغة ،وستتعامل
القلق ،وأنها تؤخذ
معها األسرة في إطار من الخصوصية".
(العربية .أ ف ب .رويترزّ .
الحرة)

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

دخ ــول أو اق ـت ـحــام الـمـجـلــس ،ل ــم تـعــد الـتـسـمـيــة مـهـمــة اآلن.
هناك ُحكم نهائي صدر ضد نواب سابقين وبعض الناشطين
السياسيين معهم باإلدانة .ال نختلف على أن نوايا المدانين لم
ً
تكن بقصد التخريب وانتهاك ُحكم القانون ،بل كانت تعبيرا عن
رفضهم لقضايا فساد كبيرة حدثت في ذلك الوقت ،أراد النواب
ً
والـشـبــاب الـمــدانــون أنفسهم بــالــدخــول أو "االقـتـحــام" (أي ــا كان
الوصف السياسي– القانوني الصحيح لها) ،التعبير عن رفضهم
وسخطهم لممارسات ُّ
السلطة ذلك الوقت ،وال أكثر من ذلك.
اآلن ماذا نريد ،العنب أم ضرب الناطور؟ هناك جانب إنساني
كبير ال يصح أن ننساه في تفاصيل الموضوع ،هو وضع هؤالء
المنفيين بتركيا ،وهي حالة مزرية ُببعدهم عن أهلهم ووطنهم،
وهـنــاك جــانــب سياسي يـقــول إنــه لــم يعد هـنــاك مـكــان للتشفي
واالنتقام منهم ،في مثل ظروف القلق االقتصادية التي ُّ
تمر بها
الــدولــة هــذه األي ــام ،وإن الــدعــوة للتسامح أضحت اآلن ضــرورة
للشروع في طي صفحة الماضي بكل أحزانه ،والعمل من أجل
كويت تجابه تحديات الحاضر والمستقبل.
وزيــر العدل ونائب رئيس الــوزراء عبدالله الرومي قد يكون
هو جسر الخير لتجاوز ما حدث في الموضوع ،وقد وضع هذا
ً
األمر نصب عينيه ،وهو محل ثقة عند سمو األمير ،وأيضا عند
النواب والشباب المنفيين .لماذا تقفز علينا بين الفترة واألخرى
ً
تهديدات وتوعد بفرض العفو "العام" الذي قد يكون صعبا إن لم
ً
يكن مستحيال والله أعلم؟ لماذا التصعيد في مثل هذا الظرف
الذي قد يأتي بنتائج عكسية على وضع المنفيين؟ نحن بحاجة
اليوم للتكاتف وإعطاء عبدالله فرصة ترميم الجسور ،بسعيه
للعفو الخاص ،مع حفظ كرامة وكبرياء المنفيين .امتياز العفو
ً
الخاص هو ُسلطة يختص بها سمو األمير" ،لنركد" قليال ،فهناك
بصيص أمل للتسامح وعودة المنفيين ألهلهم ووطنهم .عبارة
"عفا الله عما سلف" ضرورة اليوم ،ولنسأل أنفسنا إذا كنا نريد
العنب أم ضرب الناطور؟

تسرب «الهيليوم» ّفجر «ستارشيب»
أع ـ ـلـ ــن مـ ــؤسـ ــس ش ــرك ـت ــي
تيسال وسبيس إكس ،إيلون
م ـ ــاس ـ ــك ،أن سـ ـب ــب ان ـف ـج ــار
ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األول ـ ـ ـ ــي ل ـمــرك ـبــة
سـتــارشـيــب الـفـضــائـيــة ،بعد
هبوطها الناجح ،كان تسرب
غاز الهيليوم إلى المحرك.
وك ـت ــب م ــاس ــك ،أمـ ــس ،في
تغريدة على شبكة "تويتر"،
ونقلها موقع روسيا اليوم:

"يبدو أن قوة سحب المحرك
 SN10ك ـ ــا ن ـ ــت م ـن ـخ ـف ـض ــة،
نتيجة تسرب الهيليوم من
خـ ـ ــزان ال ـ ــوق ـ ــود .واالرت ـ ـطـ ــام
"بسرعة"  10أمتار في الثانية
ّ
سبب انكسار عمودين وجزء
من الهيكل".

«رصيدها» أفقدها  250مليون يورو

الملكة في القمة وميغان تنافس أندرو بالقاع
من ألقابهما ،في حين ذكرت صحيفة ديلي
مـيــل البريطانية أن مـيـغــان تـعــد اآلن أكثر
شخصية ملكية غير محبوبة بعد األمير
أندرو.
ً
إال أن االن ـق ـس ــام ظ ـهــر ج ـل ـيــا م ــع الــدوقــة
وال ــدوق ،حيث اعتبر  61بالمئة من صغار
السن أنهما لم ُيعامال بشكل عادل ،وهو األمر
الذي أثير في بيان للملكة أشارت فيه إلى
حزن العائلة المالكة من التجارب الصعبة
التي ّ
مر بها حفيدها وزوجته ،ووعدت في
الـبـيــان ال ــذي أعـلـنــه قـصــر باكنغهام أمــس،
بــأن تـتـنــاول فــي إط ــار مــن الخصوصية ما
كشفت عنه ميغان من تصريحات عنصرية
عن ابنهما ،الفتة إلى أن بعض الروايات قد
تتباين ،ومشددة على أن "القضايا المثارة،

حسن العيسى
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ُ ِّ
الدوقة
مذيع يكذب ً
ويستقيل «رغما عنه»
استقال المذيع بيرس مورغان من
البرنامج الصباحي على قناة أي تي
في ،بعد خالف حول تعليقاته على
ميغان ماركل ،زوجة األمير هاري.
وق ــال ــت "بـ ــي ب ــي سـ ــي" أمـ ـ ــس ،إن
االس ـت ـق ــال ــة أنـ ـه ــت إط ــال ــة ال ـمــذيــع
المثير للجدل بعد ست سنوات في
البرنامج.
وأعـلـنــت قـنــاة "أي تــي فــي" الـقــرار
بعد تصريح هيئة تنظيم االتصاالت
في بريطانيا (أوفـكــوم) ،التي تلقت
 41ألف شكوى بهذا الشأن.
وقال مورغن ،في برنامجه االثنين
الماضي" :لم أصدق كلمة واحدة" مما
قالته الدوقة في مقابلتها مع أوبرا
وينفري حول صحتها العقلية.
وقال متحدث باسم القناة" :بعد
نقاش مــع أي تــي فــي ،قـ ّـرر بيرس
مورغان أنه حان الوقت لمغادرة
غود مورنينغ بريتاين" .ووافقت
القناة على قراره.

اإلعالنات:

بسيط ،ارتكبته هي وصديقها.
فـ ـكـ ــان لـ ـ ــدى راش ـ ـيـ ــل جـمـيــع
األرق ـ ـ ــام ال ـس ـب ـعــة ( 6و 12و22
و 29و 33و 6و )11متطابقة في
اليانصيب .وتلقت إشعارا من
موقع اليانصيب بذلك.
وقالت راشيل ،طالبة األعمال
في جامعة برايتون ،لصحيفة
"" :"The Sunاتصلت بصديقي

ل ـ ـيـ ــام وأمـ ـ ـ ــي ف ـ ــي الـ ـغ ــرف ــة ول ــم
يـ ـص ــدق ــا أي ـ ـضـ ــا أن ـ ـنـ ــي رب ـح ــت
الجائزة .اتصلت بالرقم معتقدة
أنني ربحت  182مليون جنيه
إس ـتــرل ـي ـنــي ،وق ــال ــوا ن ـع ــم ،لقد
ذكرتي األرقام الصحيحة ،ولكن
لم يكن لديك أموال في حسابك
لدفع ثمن التذكرة ،لذلك لم يتم
تمريرها بالفعل".

وفيات
سكينة إبراهيم حسين البحراني

زوجة محمد تركي علي الخميس
ً
 71عاما ،شيعت ،ت98888641 :

كلثوم محمد شريف عبدالرحيم

زوجة محمد أمين أسد العوضي
ً
 68عــامــا ،شيعت ،ت،66697797 ،66864449 ،99836520 :
99605149

مريم عبدالرحمن جاسم الفصام

ً
 83عاما ،شيعت ،ت66684020 :

شيخة خليفة الطراروة

أرملة يوسف محمد المطر
ً
 78عاما ،شيعت ،ت90007661 :

حمد صقر راشد األرملي

ً
 84عاما ،شيع ،ت99014346 :

عبدالله إبراهيم عبدالرحمن الجليبي

ً
 76عاما ،شيع ،ت99979995 ،97333345 ،67003637 :

آسيا شهاب أحمد صالح

زوجة علي سالم علي
ً
 69عاما ،شيعت ،ت97879989 ،66135553 ،98878341 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

04:44

العظمى 25

الشروق

06:03

الصغرى 13

الظهر

11:58

ً
أعلى مد  11:46ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العصر

03:21

 10:33م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

05:54

ً
أدنى جزر  05:18صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

07:10

 05:06م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
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